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24 augustus 2020 

 

Beste ouder, 

Omwille van de Coronamaatregelen zal de schoolorganisatie er wat anders uitzien. 

Met deze brief wensen wij u te informeren over de belangrijke afspraken voor de start 

van het nieuwe schooljaar.  

1) Glijdende schooluren om de contacten aan de schoolpoort te 
minimaliseren 

 
 Ma, di, do, vrij Woensdag 

LEERJAAR 1, 2, 3   8.35 uur - 12.10 uur 

13.20 uur – 15.00 uur 

  8.35 uur – 12.10 uur 

LEERJAAR 4, 5, 6   9.00 uur – 12.35 uur 

13.45 uur – 15.25 uur 

  9.00 uur – 12.35 uur 

 
2) Brengen van de leerlingen 

De leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 worden tussen 8.20 uur en 8.35 uur door één 

(groot)ouder naar de school gebracht. (Groot)ouders komen niet mee naar binnen   

en zetten hun (klein)kind af aan het zwarte hek van de school. 

De leerlingen wassen de handen aan de wasstraat op de bovenste speelplaats en 

gaan zelfstandig naar de klas waar ze opgevangen worden door de klasleerkracht.  

Leerlingen die naar de voorschoolse opvang gaan, worden om 8.15 uur door de 

leerkracht opgehaald. Na het wassen van de handen gaan zij onder begeleiding van 

de leerkracht naar de klas. 

De leerlingen van leerjaar 4, 5, 6 worden tussen 8.45 uur en 9.00 uur door één 

(groot)ouder naar de school gebracht. (Groot)ouders komen niet mee naar binnen   

en zetten hun (klein)kind af aan het zwarte hek van de school. 

De leerlingen wassen de handen aan de wasstraat op de bovenste speelplaats en 

gaan zelfstandig naar de klas waar ze opgevangen worden door de klasleerkracht.    

Leerlingen die naar de voorschoolse opvang gaan, worden om 8.40 uur door de 

leerkracht opgehaald. Na het wassen van de handen gaan zij onder begeleiding van 

de leerkracht naar de klas. 



 

3) Halen van de leerlingen 

De leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 worden tussen 15.00 uur en 15.15 uur door één 

(groot)ouder afgehaald aan de tweede gele deur (naast de toiletten) op de bovenste 

speelplaats. 

De leerlingen van leerjaar 4, 5, 6 worden tussen 15.25 uur en 15.40 uur door één 

(groot)ouder afgehaald aan de tweede gele deur (naast de toiletten) op de bovenste 

speelplaats. 

Leerlingen die niet worden opgehaald, gaan naar de opvang. 

4) Voor- en naschoolse opvang 

De opvang gaat door in de eetzaal van de school. 

De leerlingen die naar de opvang gaan, worden langs de hoofdingang van de school 

gebracht en afgehaald aan de deur van de bovenste speelplaats.  

De leerlingen ontsmetten de handen voordat zij de school betreden. 

(Groot)ouders komen niet mee naar binnen. 

5) Boterhammen/middagmaal 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om boterhammen te eten of een warme 

maaltijd te nuttigen. Deze warme maaltijd wordt enkel aangeboden tijdens code geel 

van de coronamaatregen en NIET tijdens code oranje of rood. Voor de warme 

maaltijd moet er ingeschreven worden voor een ganse maand. Er wordt momenteel 

geen soep bij de boterhammen aangeboden. 

De boterhammen worden in de klas opgegeten. De leerlingen blijven onder toezicht 

van de klasleerkracht.  

De warme maaltijd wordt in de eetzaal aangeboden. De leerlingen staan onder het 

toezicht van het gemeentepersoneel. 

6) Verjaardagen 

Er mag zolang de Coronamaatregelen gelden op school niet getrakteerd worden 

voor verjaardagen en dergelijke.  

7) Terugkomst uit vakantiegebied 

We verwachten dat er leerlingen zijn die terugkeren uit vakantiegebieden met code 

rood of oranje. Leerlingen uit een gebied met code oranje of rood moeten zich 

houden aan de richtlijnen van de overheid. De lokale overheden zien hierop toe. 

Leerlingen die terugkeren uit code rood moeten in quarantaine en kunnen dus niet 

naar school. Zij kunnen de toegang tot de school ontzegd worden. 

De actuele richtlijnen vind je hier: https://diplomatie.belgium.be/nl 

https://g-o.us2.list-manage.com/track/click?u=e260c81f6d8b11d2beb13ecf7&id=16a0b85330&e=8ba29d4c9b


8) Geen infovergaderingen in september 

De geplande infovergaderingen in september mogen niet doorgaan. 

U ontvangt een brochure van de leerkracht met de belangrijkste informatie. 

Indien u de juf/meester toch dringend wenst te spreken, kan dit enkel op afspraak. 

U kan deze afspraak via mail maken. 

 

Wij willen u vragen om uw kind NIET naar school te brengen als het                                     

’s morgens ziek is (hoesten, koorts, buikpijn, …) en de school hiervan op de hoogte 

te brengen via e-mail: secretariaat@go-de-kleurenboom.be  

Tot slot willen wij jullie vragen om ook steeds een mondmasker te dragen! 

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen en de vlotte samenwerking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

de directie 


