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Lovendegem, 8 mei 2020 
 

Beste ouders, 
 
Uw geduld werd even op de proef gesteld… De voorbije dagen hebben we met het hele schoolteam, schoolbestuur 
en preventieadviseur de heropstart van de lessen voorbereid. 
Veiligheid voor uw kinderen en onze leerkrachten stond daarbij steeds centraal, zowel in de klas als daarbuiten 
tijdens de pauzes. 
 

Wat waren onze uitgangspunten? 

 Volgens de richtlijnen van de overheid zullen de klasgroepen die heropstarten in twee groepen verdeeld 
worden zodat de veiligheidsvoorschriften en afstand bewaren zo goed mogelijk kunnen bewaakt worden. 

 De contactbubbels worden op elk moment gescheiden gehouden. Er komen aparte start- en einduren, 
aparte ingangen, aparte speeltijden, aparte middagpauzes. 

 We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk kunnen les krijgen van hun eigen juf of meester. 
Na lange afwezigheid op school zal een vertrouwd gezicht het leerproces zeker bevorderen. 

 

Wie start wanneer? 

Op vrijdag 15 mei hervatten we de lessen voor groepen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 
 

1ste en 2de leerjaar: 
 Elke klasgroep werd in twee groepen verdeeld en krijgt een dier als groepsnaam. Zo kunnen we de kinderen 

duidelijk laten zien welke ingangen ze mogen gebruiken. 
 Groep 1 van elke klas komt op maandag en donderdag een volledige dag naar school, groep 2 van elke klas 

komt op dinsdag en vrijdag een hele dag naar school. Sommige groepen starten dus op vrijdag 15 mei, 
andere groepen op maandag 18 mei. U krijgt hierover meer informatie dit weekend in een aparte brief van 
de klasjuf. Deze brief bevat ook heel wat praktische richtlijnen. 

 De groepen werden zo ingedeeld dat de onderwijstijd zo goed mogelijk kan benut worden. Dat betekent dat 
je kind niet altijd bij zijn of haar beste vriendje zal zitten. Het was een moeilijke afweging omdat we beseffen 
dat de kinderen elkaar al lang niet meer gezien hebben. Hoewel we het belang van het zich emotioneel goed 
voelen niet onderschatten, willen we de korte tijd die we nog hebben, toch zo goed mogelijk kunnen 
gebruiken. Daarom hielden we bij de verdeling van de groepen ook rekening met de ondersteuning die de 
kinderen al dan niet nodig hebben. 

 De kinderen krijgen de hele dag les van hun eigen juf (of juffen in 2A). 
 Kinderen van het 1ste leerjaar starten om 8u30 en kunnen afgehaald worden tussen 15u00 en 15u30. 
 Kinderen van het 2de leerjaar starten om 9u00 en kunnen afgehaald worden tussen 15u30 en 16u00. 
 De kinderen krijgen kleine taken of inoefening mee naar huis voor op de dagen dat ze geen les krijgen op 

school. Er zijn geen online lessen meer. 

6de leerjaar: 
 Alle kinderen van het 6de leerjaar komen 4 halve dagen naar school: op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag, telkens in de voormiddag. 
 De kinderen van 6A krijgen les van 8u30 tot 11u45, afwisselend van meester Wouter en meester Johan. 
 De kinderen van 6B krijgen les van 9u00 tot 12u15, afwisselend van juf Ester en juf Katlijn. 
 De kinderen krijgen taken mee naar huis voor in de namiddag. Er zijn geen online lessen meer. 
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Wat met de noodopvang? 
 

 De noodopvang blijft verder doorgaan voor dezelfde doelgroepen. We beseffen dat de druk thuis hoog 
kan oplopen. Toch willen we u vragen dit nog even vol te houden. Het heeft geen zin om kinderen 
massaal naar de opvang te sturen. Anders kunnen we de veiligheidsmaatregelen onvoldoende blijven 
naleven. 

 Rekening houdend met de verschillende start- en eindtijden van de lessen, kunnen kinderen die naar de 
noodopvang komen ’s ochtends gebracht worden tussen 8u15 en 9u en afgehaald worden tussen 15u 
en 16u. 

 De noodopvang voor de kleuters blijft doorgaan in de Molendreef. Vanaf maandag 11 mei ontvangen 
we de kleuters ‘s morgens terug op de speelplaats. U kunt uw kinderen ’s avonds ophalen in de 
benedenzaal. We vragen te wachten in de zaal en de klassen niet binnen te gaan. 

 Vanaf maandag 11 mei zal de noodopvang voor de kinderen van de lagere school doorgaan in de 
Kasteeldreef. De kinderen worden daar gebracht en afgehaald via de grote poort links van het 
schoolgebouw. We vragen ouders te wachten aan de poort. Kinderen van de noodopvang mogen alleen 
naar huis mits schriftelijke toestemming van de ouders. Zij worden tot aan het kruispunt 
Kasteeldreef/Molendreef begeleid door een leerkracht.  

 
Wat met het afstandsonderwijs? 

 Voor de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar wordt vanaf 15 mei geen afstandsonderwijs meer 
georganiseerd.  

 Voor de kinderen van het 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar wordt het afstandsonderwijs verder gezet zoals het tot 
op heden gebeurde. Doordat de klasleerkrachten meer aanwezig moeten zijn op school voor de 
noodopvang, zijn verschuivingen in het rooster van online lessen mogelijk. 

 Afhalen van nieuwe werkbundels kan vanaf maandag 18 mei enkel nog tussen 9u30 en 14u30, dus niet 
op het moment dat kinderen op school toekomen of de school verlaten. De bundels zullen klaarliggen in 
bakjes in de fietsenstalling van de Molendreef onder het afdak. We vragen om zo weinig mogelijk het 
schoolgebouw binnen te komen. 

 De klasleerkrachten informeren u binnenkort over de manier waarop ze de vorderingen van uw kind 
zullen opvolgen. 

 
 
We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Aarzel niet om contact op te nemen met vragen 
hierover. 
We wensen u verder een goede gezondheid voor u en uw dierbaren! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Annelies Lannoo 
Erwin Meire 


