
 

 

 

 

 

 

 

 

☆ Veilige gedeeltelijk herstart vanaf 15 mei: we werken eraan. 
 
Onze kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar krijgen vanaf 15 weer lessen 
op school. Zij zijn van harte welkom! 
 
Onder voorbehoud komen de kinderen van het eerste en tweede leerjaar op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag naar school en de kinderen van het zesde leerjaar op 
maandag en donderdag. 
 
Onze kleuters blijven nog thuis tot eind mei en krijgen van de juffen  en meester Sven zeker 
nog nieuwe doe-en-bewegingstips. 
De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar krijgen verder les via een duidelijke 
planning en overzichtschema (per dag of per week) zoals we ondertussen gewend zijn.  
 
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende 
dagen onderzoeken we verder hoe we veilig kunnen herstarten met de nodige maatregelen, 
aankopen en dergelijke. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen 
dat we van de overheid kregen. Een algemeen kader is reeds klaar maar moet nog verfijnd 
worden. 
 
In een volgende nieuwsbrief laten we iedereen weten:  
Welke maatregelen we nemen zodat de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar 
veilig naar school kunnen.  
Hoe we de opvang blijven organiseren. 
 
Wat kan je nu als ouder doen? 
 
Enkele tips: 
Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie 
oplossingen bespreken. 
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  
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Meer informatie?     
Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
 

☆ De school zorgt voor opvang tijdens de schooluren 

(doorgeven aan de klastitularis). 

Ferm zorgt voor opvang voor en na de schooluren (vooraf 

reserveren). 

De kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (= zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen  
of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind 
niet meer zelf kunnen opvangen zullen tijdens de schooluren opgevangen worden in onze 
school door onze juffen en meesters. 
Deze ouders hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.  
 

Ferm Kinderopvang is er voor alle kinderen van de basisschool (2,5 tot 12 jaar). Zij kunnen 
bij onze collega’s terecht voor en na school, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakantiedagen.  
Ferm Kinderopvang – IBO Wuustwezel 
Gasthuisdreef 6A 
2990 Wuustwezel 
03 669 91 65 
lkwuustwezel@landelijkekinderopvang.be 

 

☆ Nieuw dak kleuterschool  
 

Door het te sterk krimpen van het isolatiemateriaal hebben we regelmatig scheuren in de 

roofing. Hierdoor waren er lekken met waterschade in de nieuwe gebouwen. 
 

Eindelijk is er een oplossing in zicht.  

Er wordt nieuw isolatiemateriaal geplaatst en nieuwe dakbedekking gelegd die ook sterk 

genoeg is voor het plaatsen van zonnepanelen.  
 

Maandag wordt er gestart met de werken.  

Zo wordt verdere schade voorkomen. 

Een verzekeringskwestie kan afgerond 

worden… 
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☆ Meester Sven heeft een gezinsfietszoektocht gemaakt! 

EEN (h)ECHTE AANRADER  
Het documentje zit als extra bijlage bij het e-mailbericht. Hieronder een opwarmertje. 

 
 

- Start en einde aan de sporthal van onze school. De route is 20 kilometer lang.   

- Volg onderstaande fietsknooppunten (witte bordjes en groene cijfers). De knooppunten 

staan heel duidelijk aangegeven. 

 03 – 02 – 04 – 05 – 06 – 87 – 03 
- Onderweg probeer je de vragen op te lossen. Noteer de letters die je nodig hebt uit elk 

antwoord. We zoeken een woord van zestien letters. 

- Bij elke vraag staat eerst de straatnaam vermeld waar het antwoord te vinden is, dit om 

onnodig heen en weer fietsen te vermijden. 

- De fietstocht is plezant voor jong en oud. De antwoorden zijn niet zo moeilijk te vinden. Om 

het 16-letterwoord te ontcijferen zal dan weer wel wat puzzelwerk nodig zijn. De oudste 

leerlingen van onze school zullen daar een hele kluif aan hebben, de ouders ook trouwens… 
 

 

☆ Een opkikkertje… 

Zelf gemaakt ganzenbord! Prachtig! Groetjes van Laura-ann voor iedereen! 

 
 



☆ Wennen aan mondmaskers… 

“Anna helpt jouw kindje met de GRATIS werkmap.” 

 

Even intikken op Google: “Kathleen Amant”  

 

 

 



 
 
 

 
Tot een volgende keer en een dikke duim  

voor onze kinderen en hun ouders, juffen en 
meesters! 

 
Groetjes, 

meester Luc 
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