
 

 

 

 

 

    
Samen op weg! 
 

Schoolbestuur Sint–Paulus vzw, Stationsstraat 16 - 3440 Zoutleeuw · tel.: 011 59 92 01 ondernemingsnummer 0410.414.621  
Vrije Basisschool Sint-Leonardus , Stationsstraat 16, 3440 ZOUTLEEUW · tel. 011 78 20 88 · www.gvbszoutleeuw.be · directie@gvbszoutleeuw.be 

 

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 0410.414.621. 
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440  Zoutleeuw   
 www.gvbszoutleeuw.be 

        

 

Beste ouders van de leerlingen van KS3 en KS4 

 

 

Vanaf 8 juni mogen alle kleuters van de kleuterschool 5 dagen per week naar school komen.  

Iedereen (de volledige klas) is welkom. 

D.w.z. dat het afstandsonderwijs vervalt. 

 

We geven kort de nodige info even mee. Lees dit grondig na. 

 

Wat brengen we mee? 

 

- Lunchpakket 

- Drinkfles(sen) met water 

- Fruit en koekje 

- Petje /Hoedje 

- Zonnecrème 

 

Hoe starten we de dag? 

(o.w.v. de veiligheid moeten we vragen om deze uren stipt te respecteren) 

- Aankomst tussen 08.30 en 08.45 uur via de Stationspoort.   

- Hou minstens 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling. 

- Draag een mondmasker. 

- Dan ga je tot aan het kleine groene poortje (nieuwe kleuterspeelplaats) en geef je je 

kleuter mee aan de kleuterjuf die daar op de speelplaats staat.   

- We vragen met aandrang om niet te blijven staan en onmiddellijk terug naar je 

auto/fiets te gaan. 

- Elk kind ontsmet de handen met alcoholgel.  

- De kleuters blijven tot 08.45 uur op de kleuterspeelplaats.   

Dit in twee bubbels (= oudste kleuters - jongste kleuters) 

 

Welke lessen worden er gegeven? 

 

Hier nemen we zo goed als mogelijk de gewone dagtaken als voorheen over weliswaar rekening 

houdend met de veiligheidsmaatregelen.   

→ handen dikwijls wassen (oefen hier thuis zeker nog op) 

→ na elk toiletbezoek worden de toiletjes ontsmet door de leerkrachten 

 

De hoeveelheid activiteiten zal hierdoor dus wat aangepast worden. 

We nemen natuurlijk ook de tijd om de nieuwe klas te ontdekken. 

 

De kinderen krijgen turnen.  

Er is geen omkleedmoment voorzien.  

U hoeft dus GEEN turnzak mee te geven 
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Hoe verloopt het toiletmoment? 

 

De kleuters van KS3 + KS4 gaan in hun klas naar toilet (apart sanitair).  

Na het toiletbezoek worden de toiletjes ontsmet. 

De leerkracht houdt toezicht op de hygiëne wanneer de kleuters zelf hun handen wassen.   

Het zou dus een héle hulp zijn als de kleutertjes dit al zelf kunnen. 

 

Speeltijden 

 

De kleuters van KS3 + KS4 + KS5 blijven in de bubbel van de oudste kleuters, ook op de 

speelplaats. 

Na elke speeltijd worden de handen ontsmet. 

 

Lunchen  

 

De kinderen eten in hun bubbel van de oudste kleuters in de eetzaal in de nieuwe kleuterschool. 

Nadien worden de banken gereinigd. 

 

Het verlaten van de school 

 

Vermits we met niet te veel volwassenen aan de schoolpoort mogen staan, hebben we de 

afhaaluren opgesplitst. 

Bij de kleuterschool beginnen we met KS3 + KS4  

→ maandag-dinsdag en donderdag tussen 15.15u-15.30u 

→ woensdag tussen 11.15u-11.30u  

→ vrijdag tussen 14.30u-14.45u 

Broers/zussen: oudste broer/zus verlaat gelijktijdig de school met de jongste 

broer/zus van de kleuterschool.  

▪ Zorg dat je stipt op het afgesproken uur op de speelplaats van de kleuterschool staat (tegen 

de omheining met de nodige afstand van elkaar en jullie mondmasker) 

▪ De klasleerkracht staat met de kleutertjes klaar aan het open raam van de refter. 

▪ De juf staat aan de poort en roept de kleuters waarvan ze de ouder ziet staan.   

▪ Verlaat het schoolterrein van zodra je je kleuter hebt. 

 

We rekenen ook hier op jullie hulp en verantwoordelijkheid. 

Samen staan we sterk!! 
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Gaat je kind mee naar de opvang? 

 

Laat de leerkracht weten als je kind mee naar de opvang gaat. Elke week opnieuw! 

De leerkracht van de klas brengt de eigen klasgroep naar de opvang.  

Zorg dat je kind is ingeschreven in de BKO. 

Dit moet rechtsreeks gebeuren via griet.vandewijngaerden@zoutleeuw.be 

 

De BKO brengt de leerlingen die opstarten  

→ tussen 8.00u-8.30u naar school. 

De BKO brengt de leerlingen die naar de noodopvang komen + kleuters 

→ vanaf 9.00u naar school. 

De BKO is toegankelijk vanaf 15.00u (11.00u op woensdag en 14.00u op vrijdag) afhankelijk van 

het einde van de lessen van de heropstartende klassen  

(zie overzicht hierboven). 

De klasleerkrachten brengen de leerlingen die niet werden afgehaald op het afgesproken einduur 

naar de BKO. 

De leerlingen die heropstarten kunnen die dag niet naar de NOODOPVANG op school (o.w.v. de 

contactbubbels). 

 

 

 

We kijken ernaar uit jullie opnieuw te verwelkomen! 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Juf Karen/juf Luce - Juf Sarah 

mailto:griet.vandewijngaerden@zoutleeuw.be

