
Beste ouder,

We hervatten de lessen op maandag 19 april voor al onze kinderen. We lijsten alles op om
een vlotte en veilige herstart te kunnen nemen:

● Mondmasker en handen ontsmetten blijven verplicht voor volwassenen bij elk
bezoek aan de school.

● Kleuters:
○ Gaan ‘s morgens onmiddellijk naar de klas.
○ Warme maaltijden terug in de benedenzaal.(per klasbubbel)
○ Boterhammen in eigen klas.
○ Op het einde van de dag, kleuters afhalen op de speelplaats via grote poort

of poort speeltuin.
Gelieve zo vlug mogelijk de speelplaats te verlaten.

● Lagere school:
○ Molendreef:

■ Kinderen gaan ‘s morgens naar de speelplaats tot de bel gaat. Na
het vormen van de rijen gaan ze met de leerkracht naar de klas.

■ Warme maaltijden en boterhammen terug in de eigen klas.
■ Op het einde van de dag, kinderen afhalen op de speelplaats via

grote poort of poort speeltuin.
Gelieve zo vlug mogelijk de speelplaats te verlaten.

■ Zwemmen kan terug doorgaan.
○ Kasteeldreef

■ Alle leerlingen dragen een mondmasker zowel binnen als buiten.
■ Warme maaltijden en boterhammen in eigen klas. Bij zonnig weer

kan er op de speelplaats gegeten worden.
■ Zwemmen kan terug doorgaan.
■ Studie enkel voor kinderen die ingeschreven zijn in de Speelboom

Nog enkele nieuwsjes:
● Nele De Keyser (mama van Lowiek, Siebe en Mauren) en Günther Schollaert (papa

van Margaux) werden verkozen als ouder voor de schoolraad.
● Nu woensdag 21 april, geen school omwille van pedagogische conferentie voor

onze leerkrachten.

In de hoop dat we corona uit onze school kunnen houden, wensen we iedereen een fijne
en  zorgeloze 3de trimester!
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