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Kruisem, 28 mei 2020

Beste ouders,

Op woensdag 27 mei kregen we te horen dat het kleuter vanaf dinsdag 2 juni
opnieuw kan opstarten. Het lager pas vanaf vrijdag 5 juni 2020.
We pakken het als volgt aan.
Kleuters
Alle kleuters komen vanaf dinsdag 2 juni zoals op een gewone schooldag weer naar
school! We behouden de klasbubbels van 08.30 uur tot 16.15 uur.
1ste tot 6de leerjaar
De huidige regeling behouden we tot en met donderdag 4 juni. Vanaf vrijdag 5 juni
verwachten we alle leerlingen van alle klassen opnieuw bij hun eigen
klasleerkracht.
Opvang (nog tot en met donderdag 4 juni)
Er is enkel opvang voor leerlingen van het lager die die dag geen les hebben.
De werking voor deze groep blijft hetzelfde. Je krijgt mailtjes van de
klasleerkracht, werkt verder aan de Padlet.
Indien ouders, beroepshalve, niet in de mogelijkheid zijn om hun kinderen op te
vangen, vragen wij een attest van de werkgevers.
Aanpak
Al onze leerlingen komen binnen langs de schuifdeur. Daar ontsmetten we hun
handen en verdelen we de kleuters naar de speelplaats van de kleuters en de
leerlingen van het lager naar de speelplaats van het lager.
De leerlingen blijven in hun bubbel van 08.30 uur tot 16.15 uur!
Leerlingen die ’s middags op school blijven, brengen hun boterhammen mee.

Om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij zo snel
mogelijk weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten in onze opvang.
Mogen wij vragen om onderstaand strookje enkel in te vullen indien uw kinderen
naar de opvang zullen komen.
Indien opvang helemaal niet nodig is, hoeft u niets te doen.
Met vriendelijke groeten,
Peter Berlamont
Directie GBS De “Weide” Wereld

NAAM KIND ………………………………………………………………..
KLAS: ……………………………………………………………………….. (enkel lager onderwijs)
zal aanwezig zijn in de opvang van de school op volgende dagen (omkring VM of
NM)
MAANDAG
1/06
VM
NM

DINSDAG
2/06
VM
NM

WOENSDAG
3/06
VM
NM

DONDERDAG
4/06
VM
NM

VRIJDAG
5/06
VM
NM

Gelieve dit strookje zo snel mogelijk via mail aan de klasleerkracht te bezorgen!

