
 

 

 

 

 

 

Dinsdag 2 juni 2020 

 

 

Beste ouders, 

Lieve kinderen, 

 

 

Op maandag 8 juni gaat de school weer open voor alle kinderen.  

 

 

Wie mag naar school? 

 

 Alle kinderen van leerjaar 1 t.e.m. leerjaar 6 

 Van 8u15 – 12u00 (12u30) 

 Inkom: grote en kleine poort (fietsers: enkel grote poort) 

 

 

 

Is dat wel veilig? 

 

Er blijven nog heel wat maatregelen gelden om de veiligheid te garanderen:   

 

 

   

   ouders 

 

   ouders (aanbevolen) 

   leerkrachten 

 

 

Kinderen Leerkrachten Ouders 
 

… komen niet in contact met 
kinderen van een andere klas, 
ook niet tijdens speeltijden. 
 
... mogen een masker dragen, 
maar dat is niet verplicht. 

 

… dragen een mondmasker bij 
afstanden < 1,5 m.  
 
… wassen samen met de 
kinderen de handen: voor/na 
speeltijden/eten. 

 

… mogen alleen binnen op 
school om hun kind af te halen; 
en dit in kleine groep. 
 
… moeten de pijlen en 1,5 m 
afstand respecteren. 
 
… worden sterk aangeraden 
een mondmasker te dragen 
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Wanneer begint en eindigt de school? 

 

8u15 8u30 12u00 12u15 12u30 
 

de school gaat 

open 

 

de lessen starten 
 

afhalen van: 

- leerjaar 1+2  

 

afhalen van: 

- leerjaar 3+4  

 

gaan zo veel 

mogelijk alleen 

naar huis: 

- leerjaar 5+6 

 

Broers en zussen: 

Als u kinderen hebt in leerjaar 1/2 en ook in leerjaar 3/4, dan haalt u uw kinderen pas op vanaf 12u15 

zodat het aantal ouders op het schooldomein beperkt kan blijven. 

 

 

De overheid verplicht ons om te werken in klasbubbels. Daardoor kan er nog altijd geen voor- of 

naschoolse opvang aangeboden worden. Er worden ook geen thuisrijen voorzien. 

 

 

 

Noodopvang 

 

We blijven noodopvang voorzien voor kinderen waarvan ouders tijdens de schooldag geen andere 

oplossing zien. Hiervoor moet je vooraf inschrijven. Gebruik daarvoor deze link:  

https://forms.gle/sUpcaMW8qBP3djht7 

 

 

Extra meebrengen 

 

We vragen aan alle kinderen om een doos vochtige doekjes of  

ontsmettingsgel mee te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

We kijken er naar uit om iedereen terug te zien voor de grote vakantie. 

Verder willen wij u nu al bedanken voor uw medewerking en begrip voor alle maatregelen. 

 

 

Verdere berichten over de regeling van het schooljaar worden u later meegedeeld. 

 

Tot dan! 

Het team van het Hofke Van Thys 

https://forms.gle/sUpcaMW8qBP3djht7

