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Informatie voor ouders en leerlingen 
Opstart schooljaar 20-21 

Eerste schooldag 

We starten om 8.30u in de klas. In de voormiddag starten we in de klas. In de namiddag gaan we lekker 

spelen met alle kinderen en juffen. Daar gaan alle kinderen na deze bijzondere zomer zeker deugd aan 

beleven.  Om 15.15u is de school uit. 

Instappers mogen ook een halve dag komen ( tot 12.05u) tot ze een volledige schooldag 

aankunnen. 

Alle kinderen gaan rechtstreeks naar hun klas.  

Kleuters 

De eerste week van 1 september tot 4 september mag een ouder zijn kleuter brengen tot aan de klas.   

Eerste leerjaar 

De ouders van het eerste leerjaar mogen de eerste schooldag hun kind brengen tot aan de klas. 

Tweede tot zesde leerjaar 

De kinderen van tweede tot zesde leerjaar gaan alleen naar hun klas. 

Richtlijnen voor ouders die hun kind tot de klas brengen of het schoolplein betreden 

Kom alleen! Draag een mondmasker en houd het afscheid kort.  Verlaat de school via de hoofdingang. 

Houd afstand bij het passeren van leerkrachten en andere volwassen. 

De verbouwingswerken kleuterschool lopen vertraging op. 

Door een foute levering van de vloerbekleding lopen de verbouwingswerken van de kleuterschool 

vertraging op.  Hierdoor moeten de kleuterklassen en Ferm Kinderopvang tijdelijk uitwijken naar 

andere lokalen in de school. We hopen ook op goed weer zodat onze kleuters veel buiten kunnen 

spelen en er buitenactiviteiten voor de kleuters georganiseerd kunnen worden. 

Tijdelijke verhuis 

• Ferm Kinderopvang → polyvalante ruimte in de Berkendreef, ingang via de speelplaats 

• Rode klas → naar het lokaal met de groene deur in de benedengang van de Bredabaan 

• Gele klas → Naar de refter van de school. 

• Middagpauze leerkrachten →in de kapel 
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De kleuters , die ineten zullen tijdelijk in de klas eten of bij goed weer picknicken op het gras onder 

begeleiding van leerkrachten en reftermoeders.  Nadien gaan ze spelen op de kleuterspeelplaats. 

Wanneer de werken klaar zijn, gaat een kleuterrefter door onder begeleiding van 2 

reftermoeders.(vrijwilligers)  

Eind september hopen we onze nieuwe kleuterklassen te mogen openen. 

Middagpauze lagere school 

Alle kinderen eten ’s middags in de klas onder toezicht van de juf tot 12.20u.  Als ze klaar zijn mogen 

ze gaan spelen. Op de speelplaats van de Berkendreef is er vanaf 12.05u middagbewaking voorzien tot 

het einde van de middagpauze.  

De leerkrachten zullen dit schooljaar de refter gebruiken voor hun middagpauze. Omwille van de 

verplichte 1.5 m afstand tussen volwassenen onderling, voorzien we dit groter lokaal. 

Brengen en ophalen van de kinderen 

Ouders, grootouders, oudere kinderen kunnen enkel het schoolterrein betreden met mondmasker en 

ontsmetten van de handen. 

Brengen: 

- Kleuters, eerste leerjaar 

Vanaf 7 september : Onze kleuters en het eerste leerjaar worden tot aan de rode lijn gebracht op de 

kleuterspeelplaats. Daar staat een leerkracht klaar om uw kindje te verwelkomen.  De ouder verlaat de 

kleuterspeelplaats achteraan de school.  Opgelet: hier voorzien we eenrichtingsverkeer. Het is een 

nauwe doorgang. De kleuters spelen ’s morgens op de kleuterspeelplaats. 

- Tweede tot vierde leerjaar 

De kinderen van tweede tot zesde leerjaar spelen ‘s morgens vanaf de tweede schooldag op de grote 

speelplaats. Er is bewaking vanaf 8.15u. Ze komen niet vroeger tenzij je kind naar de kinderopvang 

gaat. 

- Vijfde en zesde leerjaar:  

Deze kinderen komen binnen via de hoofdingang en fietsers bij voorkeur via de poort van de 

Berkendreef.   

Alle kinderen zullen na de speeltijden hun handen wassen voor het betreden van het schoolgebouw. 

 

Halen 

- Kleuters en eerste leerjaar 
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De kleuters en het eerste leerjaar staan klaar op de kleuterspeelplaats. De ouders kunnen daar 

hun kind ophalen en verlaten de school langs de kleuterpoort. 

 

 

- Tweede tot vierde leerjaar 

De leerkrachten brengen de klasgroep naar de voordeur van de Bredabaan. De ouders wachten 

voor de kapel 

De klasgroepen zullen één voor één de school verlaten via de hoofduitgang. Ouders wachten voor de 

kapel ( op 1.5 meter afstand) 

- Vijfde en zesde leerjaar:  

Aan de poort van de Berkendreef kan er gewacht worden door ouders. Kinderen die met de rij mee 

gaan, verlaten de school via de hoofdingang. 

Parking Kapel schoolstraat en spreiding leerlingenstromen 

Omwille van verkeersdrukte op de Bredabaan, conflict tussen auto’s, die de parking verlaten 

voetgangers bij het zebrapad en fietsers kiezen we ervoor om de schoolomgeving veilig te maken voor 

voetgangers en fietsers.  Ook geven we de voorkeur dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met de 

fiets, al dan niet onder begeleiding, naar school komen,en de leerlingestromen te spreiden over de 2 

ingangen. 

Parking wordt schoolstraat! 

Dit wil zeggen dat de parking tijdelijk afsloten is tussen 8.15 en 8.45u en 15u en 15.30u voor auto’s en 

vrachtwagens. Je kan de parking niet op- of afrijden als de dranghekken geplaatst zijn. 

Dit wil ook zeggen dat ouders, die hun kind met de auto brengen , altijd parkeren langs de Bredabaan. 

Leerlingenstromen: 

We willen jullie ook melden dat het veiliger en gemakkelijker is om te parkeren op de parking van de 

Berkendreef.  Langs deze poort kan je veilig( en op afstand) je kind begeleiden naar de 

kleuterspeelplaats.   

De zelfstandige fietsers van de bovenbouw kunnen het fietspad van de Bredabaan afrijden vanaf de 

oversteek zebrapad en via de Berkendreef de school betreden.  Opgelet: de veiligste oversteek BLIJFT 

het zebrapad. 

Alle fietsers, die langs  de kapel de school betreden, stappen naast de fiets. 

De school, ouderraad en bewoners Wachelbergen overleggen samen met de gemeente op 24/september 

om 19.30u om de schoolomgeving nog veiliger in te richten. Altijd welkom om mee te denken. 
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Nog een paar afspraken op een rijtje 

Wij drinken water! 

Op school drinken alle kinderen water op school. Dat brengen ze mee van thuis in een drinkbus. De 

kinderen kunnen bijvullen in de school voor de lunch. 

De leerplicht is verlaagd naar 5 jaar. Deze kinderen moeten 290 dagen naar school komen om 

toegang te hebben tot het eerste leerjaar en het groeipakket ( kindergeld) te blijven ontvangen. 

Smartschool 

Alle communicatie zal via de computer sterk gedigitaliseerd worden via de app Smartschool zullen 

gebruiken. Elke leerling krijgt een hoofaccount en elke  ouder een co-account.. Daardoor kan de 

leerkracht met de leerling en de ouder afzonderlijk berichten sturen. In begin september volgt er een 

stappenplan waardoor u deze co accounts kan installeren op uw computer of smartphone. 

Je gaat daar de schoolkalender, brieven voor ouders, … weldra terugvinden. 

Huiswerkklas 

De huiswerkklas start op vanaf de derde week van september. Hiervoor komt er een aparte 

inschrijvingsbrief. 

Moeilijkheden met huiswerk?  Is een huiswerk te moeilijk of onduidelijk, meldt dit aan de leerkracht. 

Eerste schooldag is een volledige schooldag van 8.30u tot 15.15u.   

TIJDIG OP SCHOOL. 

De lessen starten om 8.30u. Alle kinderen zijn tijdig aanwezig zodat laatkomers de opstart niet missen.  

Weet dat te laat komen erg vervelend is voor uw kind, medeleerlingen en ouder. Als ouder zal u er dan 

ook op aangesproken worden. 

Ziekte / coronaverschijnselen 

Heeft je kind coronasymtomen, of een huisgenoot heeft corona, dan blijft je kind thuis en verwittig je 

onmiddellijk de school. 

Een kind dat ziek wordt op de school, wordt in quarantaine geplaatst in de leraarskamer Bredabaan.  

De ouders worden verwittigd en halen het kind zo snel mogelijk op. 
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