
 
 

 

 

INFO OVER DE HEROPSTART VAN KLEUTERSCHOOL VANAF DINSDAG 2 JUNI 2020     29-05-2020 

OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS 

 Vanaf dinsdag 2 juni kunnen in het basisonderwijs alle kleuters voltijds herstarten!  

(verdere info per klas lees je verder in deze brief) 

 De voor- en naschoolse opvang door INFANO is in onze kleuterschool (enkel voor de kinderen van de Mini 

Virgo (max 24 kleuters)) 

 Enkel de juffen en de mensen van INFANO betreden de lokalen! 

 HANDHYGIËNE BLIJFT DE BELANGRIJKSTE NA TE KOMEN MAATREGEL!  

 
Wat betekent dit voor onze school?  

 Begin schooldag: 
o Inkom klein poortje aan het bureau van de directie  
o 1 ouder komt de kinderen brengen (mondmasker dragen is verplicht!) 
o Afstand bewaren (1,5m) tussen de ouders (geschilderde lijnen!)  
o Juf Kristin en juf Katrien verzorgen de opvang aan de poort, ontsmetten de handen van de kleuters 

en de ouder met alcoholgel en wijzen jullie door naar de klas. (max +- 40 ouders per keer op de 
school) 

o Eén ouder zet de  kleuter af aan de inkomdeur (klassymbool hangt op de deur) Jammer genoeg is er 
geen tijd voor een praatje…  

 Dolfijn  inkom deur aan bureau Kristin 
 Vlinder  inkom gang 
 Slak  inkom gang 
 Bij  inkom langs gang turnzaal 
 Eend  inkom langs schuifraam 
 Blok en vliegtuig hebben een gemeenschappelijke inkom (de deur is vooraan in de gang; 

hierdoor vormt dit geen probleem, kleuter stapt direct binnen in de klas) 
 Boot, schildpad, auto, bal  inkom langs venster aan de kant van de speeltuinen 

o Voor de preventieve veiligheid worden er slechts een beperkt aantal ouders tegelijk toegelaten op 
de speelplaats (+- 40) (het kan dus zijn dat je even moet wachten  hierbij bewaren jullie de 
afstand onder elkaar. 

o De ouders verlaten de school langs de grote groene poort (1 deel (links) staat open). Geen ouders 
op het gele vlak aan de grote poort! (= doorgang van de uitgang!) 

o De klasramen en klasdeuren blijven zo veel mogelijk open staan.  

DE KLEUTER(S) WORDEN GEBRACHT TUSSEN 8U15 EN 8U45!  
DAARNA SLUITEN WE DE POORTEN EN WORDEN ZE NIET MEER TOEGELATEN! 

Kom dus zeker op tijd! 
 

 Speeltijd voormiddag: elke kleuterklas heeft een speeltijdmoment buiten (gelieve je kleuter van thuis al in te 
smeren met zonnecrème) 

 Middag + middageten van 12.05u tot 12.30u 
 Kleuters brengen hun eigen drinkbus mee! Deze wordt regelmatig bijgevuld met kraantjeswater. 
 Kleuters die naar huis gaan ’s middags, komen in de namiddag NIET meer terug! (verwittig de juf door 

een briefje in de boekentas te stoppen.) 
Juf katrien zal het kleine poortje openen aan het bureau van de directie (handen ontsmetten)  
JE WACHT AAN DE DEUR VAN DE GANG! Je gaat geen enkel lokaal binnen! 
Juf Lia zal de grote poort openen waarlangs je naar huis gaat (een praatje maken met de juf kan 
jammer genoeg niet…)  



 Middagpauze van 12.30u tot 13.30u 
 Er worden verschillende mensen ingeschakeld om het toezicht in de bubbels te garanderen. 

 Namiddagpauze: elke kleuterklas heeft een speeltijdmoment buiten  
 Einde schooldag 
 

o Inkom klein poortje aan het bureau van de directie  
o 1 ouder komt de kinderen halen (mondmasker dragen is verplicht!) 
o Afstand bewaren (1,5m) tussen de ouders (geschilderde lijnen!) 
o Geen ouders op het gele vlak aan de grote poort! 
o Juf Kristin verzorgt het onthaal aan de poort, ontsmet de handen van de ouder met alcoholgel en 

wijst de ouders door naar de ingang van de groep (= klassymbool).  
o De ouder neemt zijn  kleuter mee en gaat naar buiten langs de grote poort. Jammer genoeg is er 

geen tijd voor een praatje…  juf Annemie staat aan de grote poort (doet daarna opvang INFANO) 
 

 Ophaalmomenten MAANDAG – DINSDAG – DONDERDAG en VRIJDAG  aan dezelfde ingang van ’s morgens  
 BROERS EN ZUSSEN MOGEN OP HETZELFDE MOMENT OPGEHAALD WORDEN. DIT IS OP HET OPHAALMOMENT VAN 

DE JONGSTE KLEUTER 
 15u10: ophaalmoment eend, boot, bal, schildpad en auto  
 15u20: ophaalmoment bij,  blok  en slak  
 15u30: ophaalmoment vliegtuig, vlinder en dolfijn  
 Vanaf 15u45 wordt opvang aangerekend door INFANO! (volgens de nieuwe richtlijnen is de grootte van de 

contactbubbel in de opvang de normale klasgrootte = max 24 kleuters) 

 
 

 Ophaalmomenten WOENSDAG   aan dezelfde ingang van ’s morgens 
 BROERS EN ZUSSEN MOGEN OP HETZELFDE MOMENT OPGEHAALD WORDEN. DIT IS OP HET OPHAALMOMENT VAN 

DE JONGSTE KLEUTER 
 11u50: ophaalmoment eend, boot, bal, schildpad en auto  
 12u00: ophaalmoment bij,  blok  en slak  
 12u10: ophaalmoment vliegtuig, vlinder en dolfijn  
 Vanaf 12u20 wordt opvang aangerekend door INFANO! 

 
 

Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen 
thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter 
of je kind naar school mag komen. De eerstvolgende schooldag geef je het doktersattest mee naar school. 

 Heeft je kind hooikoorts? We vragen een doktersbriefje als bewijs zodat we je niet onnodig moeten contacteren. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem 

daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 Meer informatie? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be 

 
 Is je kleuter jarig of was hij de afgelopen weken jarig? Dan zal hij zeker nog een feestje krijgen in de klas! 

Een verjaardagskroon en een cadeautje horen daar zeker bij! Jammer genoeg kunnen we hen niet laten 

trakteren met iets lekkers (o.w.v. Corona). Vrijblijvende tip: prentenboekje voor de klas. 

 

 

Met dank voor jullie aandacht en medewerking! Samen tegen corona! 

Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 

 
 
gratis APP! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=nl 
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