
Onze school start opnieuw 
Bericht van onze directeur, Dirk Letens 

Beste leerlingen, beste ouders


Het lijkt al een eeuwigheid geleden dat onze schoolpoorten dicht gingen. Sinds half maart liggen 
onze lokalen en speelplaats er verlaten bij. De uitbraak van het coronavirus heeft er voor gezorgd 
dat de lessen van op afstand worden gegeven en dat een beperkt aantal kinderen in de opvang 
aanwezig zijn. 


Dat was nodig, wat er werd vastgesteld dat te veel mensen op korte tijd besmet werden. Velen 
werden opgenomen in het ziekenhuis, velen overleefden het virus niet. We leven mee met alle 
getroffen gezinnen. Ook in onze school zijn er families waar ouders, tantes, grootvaders ernstig 
ziek zijn geworden of erger. De maatregelen waren dus noodzakelijk en hebben het nodige effect 
gehad. 


Maar nu, na zo’n twee maanden, binnen ze zwaar te wegen. Niet samen kunnen spelen met je 
vrienden, geen knuffels mogen geven, niet naar het park gaan, niet naar school, niet… Het lijkt 
bijna of er niets meer mag, dat alles verboden is.  
Ook voor jullie, ouders, was de afgelopen periode heel zwaar.  Het combineren van thuiswerken 
en bezig zijn met jullie kinderen is ver van gemakkelijk. Sommigen zijn misschien hun werk of 
inkomen verloren. Er zijn er die voor corona financiële zorgen hadden en dat nu nog veel meer 
hebben. Er zijn families die op een klein appartement wonen, zonder tuin of buitenruimte. 


We denken aan jullie. We leven met jullie mee. We willen jullie helpen.  
Het leerkrachtenteam heeft geprobeerd om zo veel mogelijk contact te houden met alle leerlingen 
en ook met de ouders. We horen en zien mooie verhalen van solidariteit, maar we zien ook veel 
gezinnen die het moeilijk hebben. 


Wat zouden we graag willen dat onze school terug open gaat. Dat alles terug normaal is. Dat we 
samen kunnen lachen en zingen, dat we elkaar kunnen ontmoeten en groeten, dat we kunnen 
leren, werken en spelen. Helaas is dat momenteel nog niet mogelijk.


Toch is er hoop. Vanaf morgen gaat onze school gedeeltelijk terug open.  
Nu vrijdag 15 mei zullen de leerlingen van de twee zesde leerjaren terug naar school mogen 
komen. Maandag 18 mei is het de beurt aan de leerlingen van het 1e en het 2e leerjaar. 
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We hebben gekozen voor halve dagen, zodat elke leerling bij zijn vaste klasjuf les kan krijgen. We 
splitsten de klassen op in twee groepen. Eén groep krijgt in de voormiddag les, de andere in de 
namiddag. Telkens 2 uur en 30 minuten. 

• De voormiddaggroep van het 6e leerjaar start om 09:30 en stopt om 12:00. 

• De namiddaggroep start om 13:00 en eindigt om 15:30. 

• De voormiddaggroep van het 1e leerjaar en 2e leerjaar start om 09:00 en stopt om 11:30. Een 

half uur vroeger dus. 

• De namiddaggroep start om 12:30 en eindigt om 15:00.

• 15 minuten voor de start mogen je kinderen naar school komen. Als de les start om 09:30, 

mag je dus vanaf 09:15 de schoolpoort binnen. Dat is aan de bruine poort. Ouders komen de 
school niet binnen.


Het ophalen gebeurt aan het witte poortje. Je wandelt daar binnen om dan via de zwarte poort 
weer het schoolterrein te verlaten. Oudere kinderen mogen ook alleen naar huis gaan. 


De afgelopen weken hebben de leerkrachten er alles aan gedaan om de start veilig te laten 
verlopen. We houden ons aan de veiligheidsprincipes:

• We houden zo veel als mogelijk afstand. Anderhalve meter dus. 

• We werken met vaste groepen, zogenaamde contactbubbels, die zo min mogelijk met elkaar 

in contact treden. 

• Volwassenen dragen mondmaskers. 

• We schenken veel aandacht aan netheid en hygiëne, door bijvoorbeeld de handen te 

ontsmetten.


Zieke kinderen (en leerkrachten) blijven natuurlijk thuis. Aan de schoolpoort zullen we de 
temperatuur van alle kinderen meten. 


Al deze maatregelen zullen het risico op besmetting heel erg beperken. Maar het risico helemaal 
uitsluiten, dat kan natuurlijk niet. We begrijpen dan ook dat er kinderen en ouders bang zijn en 
daardoor niet naar school willen komen. Graag gaan we daarover met jullie in gesprek, om te 
bekijken wat we kunnen doen om jullie gerust te stellen.


Als er toch een kind besmet wordt, zal het CLB ingeschakeld worden. Er wordt nagegaan met wie 
het kind contact had - daarom zijn de contactbubbels zo belangrijk. Nadien worden er 
maatregelen genomen. Natuurlijk worden in dat geval alle betrokkenen onmiddellijk 
gecontacteerd. 
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Alle andere kinderen (kleuters, leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar) blijven voorlopig nog thuis. 
De leerlingen van 3, 4 en 5 blijven les op afstand krijgen. De kopieerbundels of werkmaterialen 
mogen opgehaald worden: 

• Maandag en vrijdag van 09:00 tot 10:00

• Dinsdag en donderdag van 14:00 tot 15:00

• Woensdag van 09:00 tot 11:30

Dat is aan de blauwe deuren van het hoofdgebouw. 


Dan is er nog de noodopvang. We krijgen steeds meer de vraag van ouders om kinderen op te 
vangen op school. Dat is logisch: steeds meer ouders gaan buitenshuis aan het werk. Het zou 
voor alle kinderen een verademing zijn moesten ze - al was het maar één moment per week - 
even samen kunnen zijn met andere kinderen. Dat zou ook ouders even ademruimte geven.  
Jammer genoeg is dat momenteel niet mogelijk, hoe erg we dat ook vinden. De strikte 
maatregelen zorgen er voor dat we slechts een beperkt aantal leerlingen kunnen opvangen.  
Ook de opvang wordt in verschillende bubbels georganiseerd. 

• Er is een bubbel met kleuters - tot maximum 20 kinderen. Dat zal vanaf maandag in de klas 

van Babar gebeuren. De kleuters mogen afgezet worden aan de zwarte poort van de 
kleuterspeelplaats. 


• Er zijn twee bubbels met kinderen van de lagere school: één in de refter - de kinderen worden 
afgezet aan de bruine poort - en één in de turnzaal - de kinderen worden afgezet aan de deur 
naar de turnzaal. Ook hier geldt de afspraak dat ouders het schoolgebouw of terrein niet 
betreden. 


Om de opvang goed voor te bereiden, willen we vragen tijdig te reserveren. Tijdens de schooluren 
gebeurt dit via de school, voor en na de schooluren via Ferm Kinderopvang (het vroegere 
Stekelbees). 


Zo, dat was het voorlopig. 


Hou de moed er in, beste leerlingen en ouders. Blijf met elkaar praten, blijf lachen, blijf zingen, blijf 
leven. 


Zorg goed voor jullie zelf, zorg goed voor elkaar!
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