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Beste ouders,  
 
 
 
 
Onze juffen kijken er al lang naar uit … en intussen is het dan zo ver: op dinsdag, 2 juni 2020 
verwelkomen ze jouw kleuter opnieuw in hun klasje! 
 
In deze brief lees je een aantal belangrijke afspraken om de herstart vlot en veilig te laten verlopen. 
 
Hoeveel dagen per week mag mijn kleuter naar school? 
 - We hebben ervoor gekozen om de kleuters 5 dagen per week naar school te laten  
 komen.  
 
Hoe ziet het begin van de schooldag eruit? 
 - In de wijkschool van Stotert blijven de begin- en einduren van de schooldag ongewijzigd, 
 dus van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13 uur tot 15.35 uur. Van aan de poort gaan de 
 kleuters alleen verder tot bij de juf.  

 
 - In het centrum begint de school voor de kleuters om 8.45 uur. De kleuters worden aan de 
 poort afgezet (sporthal of Kloosterstraat) tussen 8.30 uur en 8.45 uur en wandelen naar de 
 speelplaats. 
 
 - Zorg ervoor dat je kleuter op tijd is. Laatkomers moeten zonder volwassene naar de klas 
 gaan. Er mag dus niemand meekomen tot aan de klasdeur.  
 
Hoe verloopt de middag? 
 - De middag verloopt zoals de kleuters dat gewoon zijn.  
 - Er is geen drank van de school meer voorzien. De kleuters brengen dus zelf drank mee in 
 een afsluitbare beker of een flesje met een draaidop.  
 
 - Om de groep in de refter niet te groot te maken, vragen we om, als het voor jullie haalbaar 
 is, je kleuter om 11.45 uur (Stotert) of 12 uur (centrum via poort Kloosterstraat) af te halen 
 en thuis te laten eten. Kleuters die thuis gaan eten, worden weer op school verwacht vanaf 
 12.50 uur.  
 Graag vooraf een seintje aan de juf als je kleuter thuis gaat eten. 
 
Hoe verloopt het einde van de schooldag? 
 - In de wijkschool van Stotert wachten de ouders buiten de poort (afstand houden!). De 
 beide klassen wachten binnen de poort op de banken. De juf stuurt je kleuter naar jou toe. 
 
 - In het centrum wachten de ouders ook buiten de poort (afstand houden!).  
 
 - Om te vermijden dat er teveel mensen gelijktijdig aan de schoolpoort staan, komen de 
 kleuters niet allemaal gelijk naar buiten. In dit kadertje vind je het moment waarop de klas 
 van jouw kleuter aan de poort is. De juf stuurt je kleuter naar jou toe. 
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15.15 uur Juf Veerle Juf Lucy 

15.20 uur Juf Nancy Juf Claire/juf Jente 

15.25 uur Juf Ellen  

  
 Het is dus niet de bedoeling dat je als volwassene binnen de poort komt om je kleuter af te 
 halen. 
 - Op de poort hangen de namen van de juffen die deze poort zullen gebruiken. 
 - Ga pas tegen het gegeven uur van jouw klasgroep aan de juiste poort staan. 
 
 - Houd er rekening mee dat er kinderen van de lagere school voorbij fietsen. 
 
Welke veiligheidsmaatregelen zijn er? 
 Afstand? 

 - Voor de kleuters onderling en met de juf is de afstandsregel niet nodig. 
 - Voor alle volwassenen blijft de afstandsregel heel belangrijk. Ouders, grootouders en 
 andere bezoekers mogen de kleuterschool dan ook niet binnenkomen. 
 Mondmasker? 

 - In de klas met de groep kleuters hoeft de juf geen mondmasker te dragen, maar ze mag dit 
 wel wanneer ze dat zelf nodig vindt. 
 - Wanneer er 2 juffen tegelijk in de klas zijn, dan dragen ze allebei een mondmasker.  
 - Ook bij het begin en het einde van de schooldag dragen de juffen een mondmasker. 
 - Kleuters moeten geen mondmasker dragen. 
 Hygiëne!  
 - Op verschillende momenten van de dag (begin, na de speeltijden, na toiletbezoek, voor het 
 eten, op het einde van de dag) moeten de kleuters hun handen wassen met water en zeep 
 of worden ze ontsmet met handgel. 
 - Niezen of hoesten in een zakdoek of in de elleboog! 
 - Extra schoonmaak van banken, stoelen, toiletten, lokalen, … 
 Gezondheid! 

 - Wanneer je kind ’s morgens ziektesymptomen heeft (diarree, overgeven, hoesten, …) dan 
 mag het niet naar school komen. 
 - Wanneer je kind op school ziek wordt, mag het niet in de klas blijven. We verwittigen dan 
 onmiddellijk de ouders met de vraag om je kind zo snel mogelijk te komen halen. 
 - De klassen worden de hele dag door verlucht. 
 
Deze maatregelen lijken misschien wat kil en streng … maar ze worden ons opgelegd en we nemen ze 
in het belang van ieders gezondheid. 
 
In de klas zal je kleuter warm onthaald worden en zich snel weer helemaal thuis voelen. 
 
Tot volgende week dinsdag! 
 
Het team van Klavertje 4 
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