
 
 
                       
 
 
 
 

 
   
Hemiksem, 28 mei 2020 

 

Beste ouder(s), 

 

Zoals u misschien vernomen hebt in het nieuws zijn de richtlijnen voor het volledig heropstarten van de 

scholen nog maar eens gewijzigd. 

Kleuterscholen mogen weer opstarten vanaf 2 juni, lagere scholen mogen weer opstarten vanaf 5 juni. 

In samenspraak met ons schoolbestuur is er beslist om onze kleuters en alle lagere schoolkinderen weer op 

te laten starten vanaf maandag 8 juni. Dit geeft ons voldoende tijd om alles goed voor te bereiden en jullie 

kinderen op een veilige manier te ontvangen op school. 

 

Onze kleuters zullen in volledige groepen opstarten met aangepaste schooluren. 

Het betreden (9u00) en verlaten (15u00)van de school. 

Jullie zetten jullie kind af aan de poort en halen jullie kind weer op aan de poort met de nodige afstand.  

Jullie betreden in geen enkel geval het schooldomein. Om drukte aan de poorten te vermijden vragen wij 

om niet te blijven ‘hangen’ aan de poort.  

 

Voor- en naschoolse opvang zal ter plaatse voorzien worden door de dienst BKO van 7u30 tot 17u30. 

Ook op woensdagnamiddag zal de dienst BKO ter plaatse opvang voorzien voor de kleuters. 

Indien het echt noodzakelijk is om gebruik te maken van deze opvang, gelieve dit dan minstens 1 week ( 

DINSDAGAVOND) op voorhand door te geven aan de school via secretariaat@hetklaverbos.be .  

Een werkattest wordt nog steeds gevraagd. 

 

We maken en behouden contactbubbels door de klasjes gescheiden te houden van elkaar. 

Speeltijd op verschillende plaatsen en lunchen in de eigen klas. 

 

De veiligheid van onze kleuters en ons personeel is het belangrijkste. 

We voorzien dus nog steeds voldoende tijd voor handhygiëne. We zien steeds toe op het regelmatig en 

correct wassen van de handen.  We voorzien voldoende materiaal om handen te wassen, we gebruiken 

geen stoffen handdoeken of drogers, maar papieren doekjes. 

 

Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. De 

kinderen met COVID-symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in quarantaine 

geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal wordt ontsmet. 

Personeelsleden die ziek worden op school zullen de school onmiddellijk verlaten. 

 

Het is jammer genoeg zeer moeilijk werken geweest met de steeds wijzigende richtlijnen. 

Weet wel, dat we er alles aan doen om onze kleuters veilig op onze school terug te krijgen. 

Nogmaals bedankt voor jullie geduld en flexibiliteit! 

 

Wij kijken er naar uit om jullie kinderen opnieuw op school te ontvangen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Marika Piessens   de juffen    schoolbestuur  directie

    van de Boskabouters   Hemiksem 
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