
 

 

beste ouders,                                                                donderdag 14 mei 2020 

 

Uw zoon/dochter start in de week van 18 mei, of de daaropvolgende week, in de 

(nood)opvang op school. 

Hiervoor hebben jullie de aanvraag ingevuld en de nodige attesten gemaild. 

Er is hulp gevraagd aan de stad omdat we de opvang niet, voor iedereen die er nood 

aan heeft, kunnen blijven garanderen. Hierop hebben we nog geen concreet 

antwoord ontvangen tot op heden. 

 

De kinderen zijn in 4 groepen/bubbels (max. 14 lln. voor lager/ max. 20 kleuters) 

opgedeeld en zullen ook in die bubbels spelen, taken afwerken, pauzes hebben, 

boterhammen eten…enz. 

Voor elk van de 4 bubbels is een vaste ruimte in de school voorzien onder 

begeleiding van het kleuterteam en/of administratief personeel/opvang- en 

dienstpersoneel/ vrijwilligers...enz. 

Allen samen willen we de veiligheid van uw kind(eren) voorop stellen en ter harte 

nemen. 

 

Hierbij zijn een aantal afspraken noodzakelijk: 

-de kinderen komen altijd via de grijze  poort binnen, ouders komen niet mee op de  

 speelplaats. 

-gemachtigd opzichters aan de Meensesteenweg voor en na schooltijd. 

-voorschoolse opvang is altijd buiten (ook vanaf 07:30 tot 08:30), wil dus een jas  

  voorzien. 

- zij- en voordeur worden niet gebruikt (enkel in nood mag er aangebeld worden). 

- de kinderen spelen in hun eigen afgebakende zone/ per bubbel. 

- de fietsen mogen in de fietsenstalling, met oog voor de social distancing bij het    

  plaatsen in de rekken. 

- de opvang blijft zoveel als mogelijk buiten bij mooi weer. 

- tussendoor wordt alternerend voor de 2 bubbels lagere school hulp bij hun taken  

  voorzien. 

- we proberen, zo goed als mogelijk, de social distancing bij en met de kinderen te  

  bewaren. (er zijn ook stroken voorzien IN de school om hen hierbij te helpen). 



- de (verplichte) veiligheidsmaatregelen  (handen wassen bij het binnen komen, voor  

  en na toiletbeurt, na hoesten/niezen, voor en na eten, in de lokalen.… enz.)  

  worden strikt opgevolgd. 

- de lokalen, tafels, grote spelmaterialen worden volgens een vast schema ontsmet  

  en/of gepoetst. 

- gangen, leuningen, klinken, toiletblokken…. enz. worden meermaals per dag  

  ontsmet en gepoetst. (op woensdag worden alle ruimtes opnieuw ontsmet) 

- op woensdag is er geen les op school, beperkte (nood)opvang in de voormiddag,  

  GEEN opvang in de namiddag mogelijk omwille van ons strak poetsschema. 

- kinderen worden niet verplicht een mondmasker te dragen (ouders wel) 

- leerkrachten en alle ondersteunend personeel/vrijwilligers dragen verplicht een  

  mondmasker, vrijblijvend in combinatie met een  gezichtsscherm. 

-de kinderen in de opvang kunnen vroeger van school worden opgehaald, kunnen  

  halve dagen aanwezig zijn…als dit goed wordt gecommuniceerd vooraf. 

 

- na schooltijd  of na avondopvang vertrekken de kinderen onmiddellijk via volgend  

  circulatieplan: 

 We voorzien 1 avondrij naar de buitenschoolse opvang (Micheline) 

 We gaan ervan uit dat  alle ouders alle veiligheidsmaatregelen (afstand 

houden- handen ontsmetten – circulatieplan respecteren….enz.) zullen 

respecteren en volgen.  

 We voorzien volgende circulatie voor kinderen die onmiddellijk na schooltijd 

worden opgehaald: 

- u houdt voldoende afstand buiten de schoolpoort. 

- u komt stapsgewijs binnen via de grijze poort, neemt uw kind(eren) die 

eventueel in de contactlessen L1 zitten en/of in een opvangbubbel mee en via 

de grote grijze deur (verste speelplaats) gaat u zo richting groen poortje om 

de school te verlaten. 

 We voorzien volgende circulatie voor kinderen die in de 

avondopvangbubbels blijven: 

- u komt via de grijze poort uw kind(eren) ophalen en kan dezelfde weg terug 

nemen, de grote drukte aan de poort zal er niet meer zijn. 

 

- Communicatie met de school/ leerkrachten bij voorkeur via mail en/of telefonisch.  

   Voorlopig geen oudergesprekken op school mogelijk. 

- Secretariaat bereikbaar voor dringende zaken via voordeur(bel). 

- Als uw zoon/dochter ziek wordt op school, wordt hij/zij afgezonderd in ons EHBO- 

  lokaal en wordt u opgebeld om uw kind te komen halen. 



 -Zieke kinderen worden thuis gehouden en komen sowieso niet naar school. 

- Mocht een besmetting van Covid-19, door een arts bevestigd worden, in de bubbel  

  waartoe uw zoon/dochter behoort, zal geadviseerd worden om de volledige bubbel  

  kinderen verder thuis op te vangen en medisch op te volgen. 

- Mocht er binnen jullie gezin een bevestigde besmetting met Covid-19 zijn, wil de  

  school onmiddellijk verwittigen aub, waarvoor dank! 

 

 

Bij vragen/problemen mag u bellen of mailen: 

ann.bruwier@arkorum.be 

0497/494542 

met warme groeten, 

directie Ann 

mailto:ann.bruwier@arkorum.be

