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Beste ouders van de leerlingen van het 1ste leerjaar 

 

Vanaf 8 juni mogen alle leerlingen van het 1ste leerjaar 3 dagen per week naar school komen.  

Iedereen (de volledige klas) is welkom op maandag én woensdag én vrijdag. 

D.w.z. dat het afstandsonderwijs op dinsdag en donderdag behouden blijft. 

Het afhaalmoment van de boeken in de week van 08/06 vervalt. 

In het 1ste leerjaar wordt er niet met cijfers geëvalueerd. 

De rapporten werden reeds aan jullie kind bezorgd. 

 

We geven kort de belangrijkste info mee! 

 

Wat brengen we mee? 

 

We brengen die dag eigen materiaal mee: schrijfpotlood, gum, kleurpotloden. 

We brengen ook onze werkboeken mee: rekenboek, spellingsboek en leesboek 6.  

Ingevulde bundeltjes worden niet mee naar school gebracht.  

Leesboek 5 breng je ook terug mee als dit nog niet gebeurd is.  

 

Hoe starten we de dag? 

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

 

- Aankomst tussen 8.30 uur en 8.45 uur via de Koepoort. 

- Een leerkracht wacht je kind daar op.  

- Elk kind ontsmet de handen met alcoholgel.  

- Je kind gaat rechtstreeks naar de klas.  

- De boekentas wordt mee naar de klas genomen. 

- Extra paar sportschoenen (L.O. in Passant) 

 

Wanneer worden de kinderen afgehaald? Opgelet: de schooluren zijn aangepast! 

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

 

▪ Maandag tussen 15.30 uur en 15.45 uur. 

▪ Woensdag tussen 11.30 uur en 11.45 uur. 

▪ Vrijdag tussen 14.45 uur en 15.00 uur. 

Het afhalen gebeurt steeds aan de Koepoort. 

 

 

Wordt uw kind verwacht op school? 

 

De leerplicht wordt terug toegepast. Alle kinderen worden dus verwacht. 

 

Welke lessen worden er gegeven? 

 

We verwachten de volledige klas op maandag, woensdag en vrijdag.  

D.w.z. dat het afstandsonderwijs op dinsdag en donderdag behouden blijft. 

De kinderen krijgen materiaal mee naar huis voor de dagen dat er geen les is op school.  

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 kinderen gaan 1 per 1 naar het toilet.  

Juf Jolande houdt toezicht op de hygiëne.  

 

Speeltijden 

 

Elke klas speelt op een aparte locatie op de speelplaats van de kleuterschool.  

Na elke speeltijd worden de handen ontsmet. 

 

Lunchen in de klas 

 

De kinderen eten samen met de juf in de klas.  

Nadien worden de banken gereinigd. 

 

Gaat je kind mee naar de opvang? 

 

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

De klasjuf 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  

→ 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). 
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DAGVERLOOP LS1 

08.00u-8.15u  

08.15 - 08.30  

08.30 - 08.45 Aankomst lln. 

08.45 - 10.00 Klas (start om 09.00) 

10.00 - 10.15 Toilet 2 

10.15 - 10.40 Toilet 2 

10.40 - 10.55 Speeltijd 

10.55 - 12.00 Klas 

12.00 - 12.15 Toilet 

12.15 - 12.30 Lunch 

12.30 – 13.00 Speeltijd 

13.00 - 14.00 Klas 

14.00 - 14.15 Toilet 2 

14.15 - 14.35 Toilet 2 

14.35 - 14.55 Speeltijd 

15.00 - 15.15 
 

Klas 

15.15 - 15.30 
 

Klas 

15.30-15.45 Verzamelen speelplaats en in groepjes school verlaten 

16.00 Poetsen klas 

 
 

DAGVERLOOP 
WOENSDAG 

LS1 

08.00u-8.15u  

08.15 - 08.30  

08.30 - 08.45 Aankomst lln. 

08.45 - 10.00 Klas (start om 09.00) 

10.00 - 10.15 Toilet 2 

10.15 - 10.40 Toilet 2 

10.40 - 10.55 Speeltijd 

11.00 - 11.15 
 

Klas 

11.15 - 11.30 
 

Klas 

11.30-11.45 Verzamelen speelplaats en in groepjes school verlaten 

12.00 Poetsen klas 

 
 

DAGVERLOOP 
Vrijdag 

LS1 

08.00u-8.15u  

08.15 - 08.30  

8.30u-8.45u  

08.30 - 08.45 Aankomst lln. 

08.45 - 10.00 Klas (start om 09.00) 

10.00 - 10.15 Toilet 2 

10.15 - 10.40 Toilet 2 

10.40 - 10.55 Speeltijd 

10.55 - 12.00 Klas 

12.00 - 12.15 Toilet 

12.15 - 12.30 Lunch 
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12.30 – 13.00 Speeltijd 

13.00 - 14.00 Klas 

14.00 - 14.15 Speeltijd 

14.15 - 14.30 Toilet 

14.30 - 14.45 Klas 

14.45-15.00 Verzamelen speelplaats en in groepjes school verlaten 

15.30 Poetsen klas 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Juf Jolande, juf Sonja en juf Martine 


