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EINDE SCHOOLJAAR – AFSPRAKEN 

 

Beste ouder(s) 

 

Tot vandaag hebben we heel nauwkeurig toegekeken op het behouden van onze bubbels, zowel in de 

klassen als op de speelplaatsen. We hebben ingezet op veiligheid voor leerlingen en personeel. Wij willen 

dit, om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken, volhouden tot het einde van het schooljaar.  

We droomden ervan om op dinsdag 30 juni alle leerlingen op school te verwelkomen, maar dit zou een 

onnodig risico betekenen.  

 

Wat betekent dit concreet voor onze school? 

 

KLEUTERKLASSEN 

Voor de kleuterklassen eindigt het schooljaar op maandag 29 juni. De kleuters kunnen afgehaald worden 

tussen 15.20 u.  en 15.35 u.  

 

EERSTE LEERJAAR 

Voor beide klassen van het eerste leerjaar eindigt het schooljaar eveneens op maandag 29 juni. De 

kinderen kunnen afgehaald worden vanaf 12.10 u. ’s Namiddags is er, zoals gewoonlijk, noodopvang voor het 

eerste leerjaar.  

 

TWEEDE TOT VIJFDE LEERJAAR 

Voor deze klassen voorzien we een andere regeling.  

Voor de leerlingen die op maandag en donderdag komen (groep 1), eindigt het schooljaar op maandag 29 

juni om 15.35 u.  

Voor de leerlingen die les krijgen op dinsdag en vrijdag (groep 2)  eindigt het schooljaar op vrijdag 26 juni 

om 15.35 u.  

Op die manier hebben alle klassen van het lager evenveel schooldagen gekend sinds de heropstart van de 

lessen.  

 

ZESDE LEERJAAR 

Voor het zesde leerjaar voorzien nog een andere regeling. Deze leerlingen zitten in hun eindjaar en 

sommigen zullen elkaar nog maar weinig of zelfs helemaal niet terugzien. Zij worden op dinsdagmorgen 

voor een laatste keer op school verwacht. Samen met de juf zullen zij in de refter op een veilige manier, 

in 2 strikt gescheiden bubbels van elkaar afscheid kunnen nemen. De juf stuurt nog een mail met alle 

praktische afspraken: begin- en einduur, aankomst op school, ….  

 

NOODOPVANG 

Voor de leerlingen die thuis niet kunnen opgevangen worden, organiseert de school noodopvang op dinsdag 

30 juni in de voormiddag. ’s Namiddags is de gemeentelijke opvang open.  

 

OUDERCONTACTEN 

Onze onderwijskoepel raadt oudercontacten op school heel sterk af. Dit kan alleen in zeer uitzonderlijke 

gevallen, buiten de aanwezigheid van de leerlingen. Als de leerkracht een oudercontact noodzakelijk vindt, 

dan word je hiervoor gecontacteerd. Ouders die een oudercontact nodig vinden, kunnen de klasleerkracht 

contacteren. Op die manier kunnen we veilige oudercontacten organiseren, bij voorkeur telefonisch.  
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VERJAARDAGEN - TRAKTATIES  

We herhalen dat traktaties, om om het even welke reden, niet toegelaten zijn. Dit is een uitdrukkelijke 

richtlijn van de GEES.  

 

We hadden het schooljaar liever op een fijne, gezellige manier zien eindigen, klasfeestjes en traktaties 

inbegrepen. Corona heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid.  

Nu alle maatregelen loslaten, zou de kans op besmetting alleen maar ernstig verhogen.  

 

Voor het einde van het schooljaar bezorgen we nog een laatste mededeling.  

We hopen om in september op een normale manier het schooljaar te starten en we houden jullie zeker op 

de hoogte via de website van de school.  

 

Ook nu weer zijn we ervan overtuigd dat we op jullie begrip en medewerking kunnen rekenen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het schoolteam van De Hei(r)akker 

 

 

 

  

 

 

 


