
Wilsele, 30 augustus 2020 

Beste ouders, beste kinderen, 

Op dinsdag 1 september willen we jullie 

graag verwelkomen op school. 

 

Het zal een ietwat vreemde start worden omwille van de coronamaatregelen. 

Start van de dag 

De opvang start vanaf 7.00 uur. U hoeft uw kind hiervoor niet meer in te schrijven zoals vorig 

schooljaar. De kinderen gaan naar de opvang aan de deur onder het afdak op de kleuterspeelplaats 

tot 8.20 uur. 

De kleuterfietsen zet je vooraan, de lagere schoolleerlingen plaatsen de fietsen aan het eind van het 

gemeenschapscentrum. 

Voor ouders die voor het eerst kinderen bij ons op school hebben, voorzien we de eerste dag 

mogelijkheden om de overgang voor de kinderen aangenaam te maken. 

De peuters en kleuters van juf Loes, juf Greta en juf Elien kunnen vanaf 8.20 uur onder het afdak van 

de kleuterschool  opgevangen worden. Als ouder kunt u kort overleggen met de juf .  

De ouders van andere kinderen die voor het eerst naar school gaan, kunnen zich op de speelplaats 

begeven en kunnen kort overleggen met de leerkracht. 

De andere kleuters worden vanaf 8.20 uur begeleid naar de klas, ze nemen afscheid aan de groene 

bol bij de schoolpoort. 

De leerlingen van de lagere school ontsmetten hun handen bij aankomst en begeven zich naar de 

speelplaats. Deze poort opent om 8.20 uur. Indien uw kind allergisch is aan ontsmettingsgel mag het 

de eigen gel meebrengen. 

 

Tijdens de middagpauze 

Alle kinderen eten in de grote refter, de kleuterrefter of de peuterrefter. 

Vanaf 7 september zijn er warme maaltijden te verkrijgen. 

Tijdens de speeltijden en de middagpauze spelen de kinderen niet in bubbels. 

Aan het eind van de dag 

U wacht in rij aan de schoolpoort. U draagt een masker aan de poort en op de speelplaats. 1 

(groot)ouder per gezin wordt toegelaten. 

Zowel op de lagere als op de kleuterspeelplaats zal een circulatieplan van kracht zijn. Als ouder 

betreedt u de speelplaats en volgt u de richting die aangegeven wordt. De kinderen sluiten aan 

wanneer u voorbij wandelt.  

Nadat deze ouders en kinderen de schoolpoort verlaten hebben, vertrekt de fietsenrij en de rij van 

de kinderen die alleen naar huis gaan (Te vermelden in de agenda van het kind a.u.b.).  

Ganse dag 

Op de lagere school dragen de leerkrachten steeds  mondmaskers tenzij ze helemaal alleen vooraan 

in de klas staan. Er zijn meerdere beurten waarbij de handen gewassen of ontsmet worden. Binnen 

het leerjaar wordt er vaak klasoverschrijdend gewerkt. In de andere leerjaren proberen we dit te 

beperken. De toiletten worden zoals steeds twee keer per dag gepoetst. Er is extra aandacht voor 



hygiëne in de klassen en de gangen. 

 

Zwemmen 

De sportdienst van de stad heeft ons recent andere banen in het zwembad toegewezen. Mede 

daardoor zullen L1-2-3-4 om de 2 weken gaan zwemmen telkens 1 uur. L5-6 zal wekelijks gaan 

zwemmen telkens een half uur. Geen enkele klas gaat zwemmen in de week vlak voor en na een 

vakantie. 

Afwezig? 

Indien uw kind afwezig is, neemt u tussen 8.15 uur en 9.00 uur contact op met het secretariaat 

(016445883). 

Tijdens de eerste dagen zullen onze leerkrachten veel aandacht besteden aan het welbevinden van 

de kinderen. Er zal veel gepraat worden over wat de kinderen allemaal meemaakten. Ook de leuke 

vakantieherinneringen komen aan bod.  

De beginsituatie van de leerstof van de leerlingen zal in kaart worden gebracht. Dan zullen de 

doelen van de leerstof aangepast worden. Bijgevolg zal er heel wat gedifferentieerd worden. 

Indien u daarover vragen heeft, neemt u best contact op met de leerkracht van uw kind. 

De informatie over de klaswerking wordt u door de leerkracht bezorgd. 

Indien u zorgvragen heeft, contacteer dan onze zorgcoördinatoren: 

Veerle.Hofmans@debosstraat.be (L4-5-6) of Ilse.Brison@debosstraat.be (L1-2-3)of 

Ilse.Corens@debosstraat.be (kleuters). 

Het schoolreglement vindt u eerstdaags op de website van de school. 

Beste ouders en kinderen, 

Het ganse schoolteam wenst jullie een fijne start en een bruisend schooljaar toe, 

Schoolteam ‘De Bosstraat’ 

S.Robberechts 

Directeur 
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