
Vrijdag 15 
mei.

De school gaat al voor enkele klassen terug open!



Wie start op?
- Maandagen en woensdagen: klas Appel & klas Lavendel
- Dinsdagen en vrijdagen: klas Middernacht
- Donderdagen: klas Hemel en klas Marine



Wie start op?
- Maandagen en woensdagen: klas Appel & klas Lavendel
- Dinsdagen en vrijdagen: klas Middernacht
- Donderdagen: klas Hemel en klas Marine

In juni plannen we voor de 
andere klassen enkele 
terugkomdagen.

Deze planning komt nog op 
smartschool en de website.



Er zijn zeer weinig plaatsen op de schoolbussen!  
Probeer zelf met de auto / de fiets / te voet naar school te komen.

• Jongere kinderen die nog niet zelfstandig op pad kunnen, hebben voorrang.

• Leerlingen van de opvang hebben voorrang op de leerlingen die naar een lesdag komen.

Heeft je zoon of dochter toch de schoolbus nodig, 
moet je dit laten weten aan de school!

geen bericht = geen plaats



Mondmaskers op de 
schoolbus zijn verplicht!

• Op de schoolbus zorgt de busjuf voor een verplicht mondmasker voor iedereen. 

• De busjuf heeft handgel. Voor je opstapt ontsmet je de handen.

• Op de schoolbus zitten jullie op veilige afstand van elkaar.

• Kom je met de Lijn, zorg je zelf voor een mondmasker.

• Vertrek op tijd met de Lijn, de kans dat je een te volle bus moet overslaan 
bestaat.

• Je hebt een mondmasker nodig voor ‘s morgens op te komen en één voor ‘s 
middags naar huis te gaan.



Je komt
binnen langs
de grote
poort. 

Een juf of meester ontvangt 
jullie op de speelplaats. 
Hou veilig afstand van 
elkaar.



Je blijft niet
hangen op de 
speelplaats.
Je gaat direct 
naar de klas. 

Ook hier helpt een juf of 
meester je rustig door de 
gang. Steeds langs dezelfde 
trap / weg!



Hoe veilig is het in de klas?

• De leerkracht…
• zit achter plexiglas.
• draagt een gezichtsscherm tijdens 

het lesgeven.
• draagt een mondmasker als hij in de 

klas rondgaat.

• De leerlingen…
• hoeven geen mondmaskers te 

dragen op school.



Er wordt 
meermaals per 
dag gepoetst… 



De banken staan op veilige afstand van elkaar.

We geven les in lokalen met maximum 9 kinderen.



De speelplaats is verdeeld in zones.

• Aparte speeltijden voor opvangkinderen en 
klassen.
• De verschillende kleine klasgroepen spelen in 

aparte zones.
• Maximum 1 kind tegelijk naar het toilet.        

Je zal soms veilig moeten aanschuiven.
• Leerkrachten dragen een mondmasker op de 

speelplaats.



In het gebouw zijn
overal

markeringen
aangebracht om 

anderhalve meter 
afstand te houden.



Ouders die hun kind komen afhalen...

• wachten aan de groene poort.
• worden ten zeerste aangeraden een 

mondmasker te dragen.



En zo pikken we de draad weer op…

Eerst met onze schoolverlaters en oudste groepen.  
In juni met de andere klassen.

We kijken er naar uit!

Vragen?
mail:  sintrafael@sgkei.be
telefoon:  03 / 775 45 32
Of stuur een bericht via smartschool.


