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START SCHOOLJAAR 2020 - 2021                            vrijdag 28 augustus 2020 
 

Beste ouder(s) 

 

Zoals je reeds kon vermoeden zal de start van het schooljaar, omwille van corona, anders verlopen dan we 

gewoon zijn.  

 

Leerlingen brengen en afhalen 

 

- Alleen de ouders van de kinderen zonder schoolervaring (peuters en de 4 jongsten van 1K) kunnen 

meegaan met de kinderen tot aan de klas, tot het einde van de eerste schoolweek. De andere ouders 

nemen afscheid aan de schoolpoort.  

- Alle kinderen worden afgehaald aan de poort, ouders blijven aan de poort staan. 

- Wie kinderen of kleinkinderen komt brengen of afhalen draagt bij voorkeur een mondmasker. 

 

Warme maaltijden 

 

- Vanaf 1 september kunnen er terug warme maaltijden gebruikt worden. We voorzien een voldoende 

aantal voor de eerste schooldag. Voor donderdag en vrijdag kan er besteld worden op dinsdag 1 

september.  

- De kleutertjes gebruiken hiervoor het bestelbriefje (zie verder) 

  

Onthaal leerlingen 

 

- Op de eerste schooldag zullen er leerkrachten aan de poorten staan met een ontsmettingsgel voor de 

handen. Om 8.30 u. gaan we dan per klas naar binnen. 

- Vanaf woensdag 2 september gaan de kleuters en de leerlingen van het lager ’s morgens onmiddellijk 

naar de klas. Daar krijgen ze de kans om hun handen te wassen.  

- Alle speelplaatsen gaan ‘s morgens open vanaf 8.15 u. tot 8.30 u. , ‘s namiddags van 13.25 u. tot 13.40 u.  

 

Veiligheidsmaatregelen op school 

 

- Dagelijks worden de tafels en stoelen in de klassen gereinigd. 

- Ook de toiletten krijgen dagelijks een poetsbeurt. 

- We verluchten zoveel mogelijk. 

- Leerlingen en personeel hebben aandacht voor een goede handhygiëne 

 

Infoavonden 

 

- De gewone infoavonden in september gaan niet door. De klasleerkrachten zorgen voor een brochure 

met de nodige informatie. Je mag deze brochure verwachten voor 12 september.  

 

Verjaardagen op school 

 

- Verjaardagen worden gevierd in de klas. Alweer omwille van corona, vragen we om geen traktaties mee 

te geven aan de kinderen. Ook de leerkrachten zullen geen traktatie aanbieden bij hun verjaardag.  

 

We zijn er van overtuigd dat deze maatregelen kunnen bijdragen om het virus buiten onze school te 

houden en er op termijn definitief van verlost te worden. 
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We rekenen alweer op de medewerking van alle ouders, leerlingen, leerkrachten en al wie betrokken is bij 

de werking van onze school.  

 

In het belang van de kinderen en van ons allemaal, moeten we de strijd tegen het virus volhouden.  

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het schoolteam van de Hei(r)akker. 

 

 

Eten op school – bestelbriefjes voor de kleuterklassen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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