
Beste ouder(s), 
 
De kogel is door de kerk.  We kunnen de lessen heropstarten. 
Vanaf dinsdag 2 juni starten wij de lessen voor alle kleuters en vanaf vrijdag 5 juni voor alle lagere 
klassen en dit voor een volledige lesweek.   
Graag geven wij in deze nieuwsbrief uitleg over de concrete aanpak bij deze heropstart.   
Ook zal u van de klasleerkracht een e-mail ontvangen met klasspecifieke instructies en richtlijnen. 
 
In deze nieuwsbrief vind je informatie over: 
 

1. Weekoverzicht van 2 t.em. 5 juni 
2. Buitenschoolse opvang 
3. Toegepaste veiligheidsmaatregelen  
4. Afspraken i.v.m. de praktische organisatie 

 
1. WEEKOVERZICHT 

 

• Op maandag 1 juni is er GEEN school. 

• Vanaf dinsdag 2 juni starten alle kleuters en peuters terug met volle lesdagen. 

• Leerjaar 1,2 en 6 krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag les volgens het principe van de 

voorbije weken(= in groepjes van max.14 kinderen). 

• Leerjaar 3,4 en 5 krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag afstandsonderwijs. 

• Vanaf vrijdag 5 juni volle lesdagen voor alle klassen 

 
2. BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 
Om praktische – en organisatorische redenen vragen we jullie om vooraf in te schrijven voor de 
buitenschoolse opvang.  Zo kunnen wij vooraf regelingen treffen voor een veilige en doenbare opvang! 
 

HOE?? 
o Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be.   
o Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de buitenschoolse opvang.  
o Noteer het uur van aankomst en vertrek.  

 
Let op! Inschrijven kan enkel tot zaterdagavond! 

Zo kunnen wij de opvang veilig en zo goed mogelijk organiseren!! 
 

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
1. Toegang tot deze  zones : 

• KLEUTER: 
       K1:  via poort Diksmuidseweg 
       K2 en K3: via poort Boezingestraat 
       Peuter: witte gangdeur Boezingestraat 

•  ONDERBOUW (L1,2,3): ingang via poort Bloemendale 

• BOVENBOUW (L4,5,6): ingang via witte gangdeur straatzijde Boezingestraat 
2. Behalve leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel betreedt niemand de school. Er zijn 

telefoonnummers voor wie de school alsnog wil betreden, aankloppen op het raam van het 
schoolsecretariaat is ook een mogelijkheid. 
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3. We wassen zeer veel onze handen met water en zeep: bij de aankomst en het verlaten van de 
school, voor en na de speeltijden (bij het toiletbezoek) en voor en na het eten, …. 

4. Oppervlakken die door meerdere mensen worden gebruikt, worden regelmatig ontsmet. 
5. We blijven zoveel mogelijk de afstand van 1,5 m respecteren: 

• De bewegingsvrijheid van leerkrachten en leerlingen in de klas zal beperkt worden. 
• Ook tijdens de speeltijden.   

De kinderen spelen niet ‘door elkaar’ op de speelplaats.  Ook de speelplaatsen worden in 
zones verdeeld.  Hierdoor speelt iedere klas in zijn/haar eigen zone met zijn/haar eigen bubbel. 

• Om de anderhalve meter ruimte tussen kinderen zoveel mogelijk te respecteren, zijn we niet 
in staat om rijen te organiseren. 

 

4. ORGANISATIE ‘lessen’  
 
1. Iedere klas= één bubbel (peuter, KL1,KL2, KL3 L1, L2,L3, L4,L5, L6) 
2. Schooluren van 8.30uur tot 15.55 uur. GEEN ochtendspeeltijd!  
3. We hebben dus 10 vaste groepen (‘bubbels) bij de heropstart van de lesactiviteit. 
4. Iedere groep heeft zijn eigen vaste klasruimte, eigen vaste bank, … 
5. ALLE kinderen blijven over de middag op school. Breng je eigen boterhammen mee.  Drankje op 

school is inbegrepen in de prijs, €1.65. 
6. We picknicken in onze eigen ‘klasbubbel’.  En doen dit met ‘glijdende’ momenten. 
7. Speeltijden: 

• Worden pauzes! We vermijden fysiek contact, houden ook hier 1,5m afstand. 
• Klassen (= bubbels) gaan om beurt naar het toilet. 
• We maken gebruik van wisselende tijdstippen voor de speeltijden/pauzes. 
• Breng eigen flesje water en koek mee. 

8. L.O.- les: 
• De turnkledij doen we niet aan, voorzie (graag) sportieve kledij! 

9. Breng ook een vod, doek mee van thuis.  Dit om (eventueel) materiaal, bank te reinigen… 

10. Wie thuis een lege spuitfles heeft     en deze kan missen.. Geef ze mee met zoon of dochter, 
je zou er ons een groot plezier meedoen!  Na het reinigen (ontsmetten) van de fles kunnen we deze 
dan in gebruik nemen. 

 
TOT SLOT... 

 

Er wordt van iedereen zeer veel gevraagd, binnen beperkte mogelijkheden, wat betekent dat de 
perfectie niet haalbaar is. Bij zeer velen is er de vaste wil om "zeer goed ons best te doen". Als we dit 
met zijn allen doen, ons richten op ieders belang/verantwoordelijkheid, uitgaan van het positieve en 
veel onze waardering uitdrukkelijk laten blijken aan mekaar, dan zullen we niet alleen dit coronavirus 
klein krijgen maar ook bijdragen aan een vredige en betere wereld dan voorheen! Vooruit dan maar! 
 

Zit je nog met vragen of onduidelijkheden? Contacteer ons. 

Klasspecifieke vragen, contacteer de klasleerkracht. 

Algemene vragen, contacteer de directie via directie@gvbboezinge.be 
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