
 

 

Maasmechelen, 28 mei 2020. 

Beste ouders, 

De officiële goedkeuring is er eindelijk ! We starten terug op dinsdag, 2 juni. 

Voor de goede gang van zaken wil ik u toch informeren over enkele praktische afspraken aangaande  

de hygiëne ,de afstandsregels en organisatie 

• De school start om 8.35u , bij te laat komen wachten tot 10.15u ! ( de opvang is voorbij) 
• Voor het brengen : uw  kleuter afgeven aan de grijze poort en onmiddellijk terug vertrekken om 

opstopping aan de schoolpoort te vermijden 
• Voor het afhalen : binnen langs de grijze poort, weg volgen, buiten via de groene poort. 

Voor de volwassenen : MONDMASKER sterk aanbevolen bij brengen en afhalen omwille van contact met de 
leerkracht en andere ouders. 

• Leer uw kleuter zelfstandig de handen te wassen want dit moet vaak gebeuren op school ! 
• Bij het doorspoelen van het toilet : deksel dicht ! 

 
 

• Eetzaal : we kunnen niet allemaal tegelijk in de eetzaal . Kan u uw kind ’s middags ophalen om thuis te 
eten, wordt dat sterk aanbevolen. Zijn er echt te veel kleuters dan moet de klas van juf Wendy buiten 
eten. Dit vraagt echter weer extra personeel, organisatie en onkosten. 

• De eetmomenten om 10 uur : u begrijpt dat we niet voor elke kleuter het fruit kunnen schillen want 
leerkrachten moeten wel afstand houden en hygiënisch is het ook niet. 
Daarom : het fruit thuis zelf schillen en meegeven a.u.b. 

• Omwille van de  hygiëne is er op woensdag GEEN fruitdag meer dit schooljaar en dient u uw kleuter 
een versnapering en water mee te geven. 

 

• We proberen ons zo te organiseren dat we op vele momenten toch meer ruimte scheppen voor 
kleuters en leerkrachten door de twee klassen af en toe nog eens op te splitsen (als we voldoende 
personeel hebben) 
 

Ik hoop dat u deze brief ter harte neemt, dan kunnen we op een rustige en veilige manier starten! Mocht u 
alsnog beslissen om uw kleuter dit schooljaar niet meer te brengen, laat dit dan even weten. 

Met vriendelijke groeten, 

Marita Vaesen, 

directeur 




