
 

 

 

 

 

 

 

 

☆ Veilige gedeeltelijk herstart vanaf 15 mei: we zijn er klaar voor! 
 
 
Eerst willen we alle kinderen en hun ouders een dikke glimlachende geven voor 
alle inspanningen die jullie geleverd hebben.   
Prachtig! 
 

Gelukkig mogen de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar terug naar school. 
Onze kleuters spelen en bewegen en leren nog thuis.  
Voor de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar wordt er verder gewerkt zoals jullie al 
gewend zijn: thuis en via afstand. 
 
Voor de lessen van het eerste en tweede leerjaar worden geen filmpjes meer gemaakt. 
Taken kunnen wel mee worden gegeven voor de dag dat kinderen niet naar school moeten. 
In het 6de  kan het soms handig zijn om toch nog een filmpje toe te voegen aan hun 
takenpakket waar ze thuis aan moeten werken op dinsdag, woensdag en donderdag. De 
google meet blijft ook op die dagen bestaan tussen 11 en 12. 
 
We hebben maatregelen uitgewerkt om alles veilig te laten verlopen. Dit vraagt natuurlijk 
inspanningen, noodzakelijke aanpassingen en maatregelen en een hoopvolle, positieve 
ingesteldheid om alles vlot en veilig te laten verlopen. 
 
Klassen (maximum 14 kinderen per groep). Dit betekent dat we de kinderen van het tweede 
leerjaar herverdelen, alsook de kinderen van het zesde leerjaar. 
 

1 A Juf Christel 11 kinderen 

1 B Juf Kathelijne 13 kinderen 

2 A Juf Veerle G 12 kinderen 

2 B Juf Evelyne 12 kinderen 

2 C Juf Daniëlle 12 kinderen 

6 A Meester Kris & Juf Veerle H 12 kinderen 

6 B 12 kinderen 

(Welkom he juf Daniëlle Leenaerts!) 
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• Juf Veerle G en juf Evelyne zullen echter elke dag de kinderen van 2C zien in de klas 
en op de speelplaats. De juffen schuiven door van klas tot klas. 

• Meester Kris en juf Veerle zullen afwisselend de kinderen van 6A en 6B ontmoeten, aan 
hen les geven. De kinderen moeten samen het schooljaar en de schooltijd in onze 
school kunnen afronden om fijn te kunnen starten in het secundair onderwijs. 

• Meester Sven geeft ook aangepaste toffe turnlessen aan de gesplitste groepen. 
 

 
Welke klassen komen op welke dagen naar school? 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
1 1 1 1 

2 2 2 2 
 

6 
   

6 

 

• Op vrijdag 15 mei starten we met het 1ste en 6de leerjaar. 
 
Mondmaskers: 

• Ouders, leerkrachten en kinderen houden voldoende afstand van elkaar. 

• Juffen en meesters zullen in onze school mondmaskers en/of kunstoffen spatmaskers 
dragen en dit in de klassen en op de speelplaats. Dit zal wel even wennen worden 
voor de kinderen. 

• Ouders die hun kinderen aan de school afzetten of komen halen, dragen ook een 
mondmasker. 

 
Speeltijden: 

• We laten de kinderen gescheiden spelen door onze grote speelplaats op te delen en 
op andere momenten te spelen. 

• De kleuterspeelplaats: hier spelen de kinderen die we zullen opvangen. 

• De speelplaats aan de lagere school splitsen we op in drie delen: bos, gras en 
verhard gedeelte. De kinderen spelen per speeltijd afwisselend op een van drie delen. 

  
Middageten: 

• Het eten gebeurt in de eigen klas. 

• Kinderen die thuis wensen te eten, mogen dit doen. Omdat we gescheiden spelen, 
beginnen de lessen voor elk leerjaar op een ander tijdstip. 
Het 6de op maandag om 13 uur / op vrijdag om 13.30 uur. 
Het 1ste op dinsdag-donderdag-vrijdag om 13 uur 
Het 2de telkens om 13.30 uur. 

• De kinderen brengen hun eigen drinkbus mee. We gebruiken geen tassen en bekers 
van de school. 

 
Hygiëne:  

• De kinderen zullen vaak hun handen wassen: in de klassen, na toiletgebruik, voor het 
eten, na een les… 



• Ook op de speelplaats staan twee wasbakken met stromend water en het afdrogen 
van de handen gebeurt met papieren doekjes. 

 
Materiaal zelf meebrengen: 

• De kinderen brengen een eigen hoofdtelefoon mee, of oortjes. 

• Een eigen drinkbus (kan hervuld worden met water op school) is ook nodig. 

• Kleurpotloden mogen meegebracht worden. Dit moet echter niet aangekocht worden. 
Op school hebben de kinderen hun eigen plastick bakje met schrijfgerief. 

• Een eigen leesboek/strip, zodat we onze gezamenlijke boekenkast niet hoeven te 
gebruiken. 

  
Veilig naar school en veilig naar huis: 

• Onze oversteekouders, Marc en Frans zullen voor een veilige oversteek zorgen. 

• De schoolpoort gaat open vanaf 8.15u.  

• De kinderen komen, indien mogelijk, met de fiets naar de school.  

• Indien met de auto: deze wordt geparkeerd aan de Nieuwmoerse Steenweg of aan de 
kerk. 

• Ouders zetten hun kinderen van het 1e, 2e en 6e leerjaar af aan de schoolpoort aan de 
sporthal en vertrekken dan onmiddellijk. 

• (Ouders die zelf niet in de opvang van hun kinderen kunnen voorzien, zetten hun 
kinderen af aan de poort van de kleuterschool en Ferm. 

• De ouders dragen ook een mondmasker en houden onderling de nodige afstand. 

• De kinderen die afgehaald worden verzamelen op de kleuterspeelplaats op het 
podium (kinderen die opgevangen worden verzamelen onder de kleuterluifel). 

• Nadat de kinderen om 15.25u zijn opgehaald vertrekken de schoolrijen. 

• De fietsrijen en gewone rijen worden behouden zoals het steeds was. Kinderen 
moeten wel de nodige afstand tussen elkaar bewaren. 

• Kinderen die niet worden opgehaald vertoeven na schooltijd in Ferm. 
 
Wat met zieke kinderen? 

• Zieke kinderen komen uiteraard niet naar school. 

• Als een kind ziek wordt, verwittigen we de ouders zodat de kinderen vlug naar de 
dokter kunnen. We hebben dan wel een attest van de dokter nodig. 

 
Welke kinderen vangen we op? 

• Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of 
in een sector die opnieuw opstart.   

• Leerlingen die het moeilijk hebben thuis. 

• De kinderen worden opgevangen in het gebouw van de kleuterschool. De kinderen 
van de lagere school werken hier aan hun taken. 

• De groep van kinderen in de opvang hebben geen contact met de groepen kinderen 
die les krijgen op school. 

• Vanaf 15 mei gelden volgende maatregelen: 
Brengen van kinderen kan vanaf 8.15 u tot 8.45 u. 
Afhalen van kinderen kan vanaf 12.05 u of na schooltijd om 15.25 u. 
 

 



Wat leren de leerlingen? Hoe volgen we hen op?  
 

• Juffen en meesters geven leerstof met essentiële onderwijsdoelen. Ze zorgen voor 
een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.  

• Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leerkrachten voor.  

• De kinderen worden zo optimaal mogelijk opgevolgd. Kinderen die thuis leskrijgen 
mogen getoetst worden om de individuele vooruitgang van de kinderen op te volgen. 
Leerkrachten kunnen dan de kinderen feedback geven. Dit doen ze trouwens ook 
zonder te toetsen. 

• Bij leerlingen die naar school komen, kunnen wel toetsen afgenomen worden met als 
doel: nagaan hoe ver de leerling staat en/of de leerstof beheerst is. 

 
Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een 
leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan. 

• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, , leg uit waarom veel 
mensen een mondmasker dragen. 

• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de 
klasleerkracht. leraar of zorgcoördinator. Samen kunnen jullie oplossingen 
bespreken.  

 
Hoe kan je je kind helpen om te leren?  
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook 
thuis leren en oefenen. 
 

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.   
  
 

 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  
  

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

 

We verwachten de kinderen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar zeker op school.  
Ze zijn in goede handen! 

 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
http://www.info-coronavirus.be/


☆ Waarom start het 6de, 1ste en 2e leerjaar?  

De overheid heeft deze doordachte keuze gemaakt. 
Volgende redenen zijn de lezen op de website onderwijs.vlaanderen.be 

6de leerjaar 

• Leerproces afronden dat gelopen is om de eindtermen basisonderwijs te realiseren. 
• Getuigschrift basisonderwijs uitreiken gekoppeld aan de eindtermen. 
• Vlotte overgang garanderen naar het secundair onderwijs  
o Noodzakelijke leerinhouden aanbieden 
o Essentiële competenties zo nodig bijsturen 
o Studiekeuzeproces professioneel ondersteunen 

• Aandacht voor mentaal welbevinden door samen het lager onderwijs af te sluiten. 

1ste leerjaar 

• Nieuwe leerinhouden en strategieën voor initieel lezen en rekenen. 
• Fundamenten van basisvaardigheden leggen voor de verdere onderwijsloopbaan. 
• Nieuw aangeleerde basisvaardigheden regelmatig inoefenen om ze zich eigen te maken 

en ze te onderhouden. 
• Nood aan professionele ondersteuning vanwege de complexiteit van (het aanleren van 

de) nieuwe vaardigheden en ‘beperkte’ competenties van deze leerlingengroep om die 
zelfstandig in te oefenen. 

2de leerjaar 

• Fundamenten van basisvaardigheden voor de verdere onderwijsloopbaan versterken. 
• Nadruk op automatiseren van essentiële reken- en leesvaardigheden en het belang van 

professionele ondersteuning daarbij. 
• Beperkt pakket strategieën van deze leerlingengroep om vanop afstand ‘zelfstandig’ 

leerinhouden te verwerken en verwerven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☆ Fitness in uw kot 

 
Dit schooljaar deden we een fitnessomloop. Weet je nog? Je moest 60 seconden werken 

aan 11 verschillende opdrachten. Samen met je partner moest je ook nog eens een 

scoreblad correct invullen. Deze fitnessomloop doen we in het vierde, vijfde én zesde 

leerjaar. In het zesde leerjaar kun je dus zien hoe je het er de voorgaande schooljaren 

vanaf bracht. 

De opdrachten in de turnzaal waren; Konijnensprongen, sprongen over de plint, hinkelen 

op dikke valmatten, op en af het sportraam klimmen, touwspringen, dribbelen en mikken 

in de basketring, skippings op een step, in buiklig over de bank (dat vonden jullie de 

zwaarste opdracht), tennisballen op kegels leggen, wisselsprongen op de balk, 

slalom+dribbel met basketbal. Tussendoor waren er ook enkele rustposten om wat op 

adem te komen. 

Jullie opdracht: 

Maak een fitnessomloop ‘in uw kot’!  

De opdrachten kunnen doorgaan in je woonkamer, op het terras, in je tuin, op de oprit…  

Je verzint 10 verschillende opdrachten. Minstens 8 van de 10 opdrachten moeten fysieke 

opdrachten zijn. Aan elke opdracht werk je 60 seconden. Alles geven! 

Je maakt een overzichtelijk scoreblad en zoekt een klok met secondenwijzer om de tijd te 

meten. Zijn er meerdere deelnemers (broer, zus, papa, mama,…) dan kunnen jullie voor 

elkaar tellen en de tijd meten. Veel leuker en ook gemakkelijker… 

Deze fitnessomloop moet je tussen maandag 4 mei en donderdag 14 mei twee of drie 

keer doen. Je probeert jezelf telkens te verbeteren…  

Als je de opdrachten verzint en opstelt pak het dan verstandig aan. De trap op en af lopen 

(gevaar!) of de hele woonkamer verbouwen (denk aan je ouders!) lijken me bijvoorbeeld 

niet de beste ideeën… 

Een actiefoto, een foto van je scoreblad of je fitnessopstelling mag je doorsturen naar mij 

(sven.snijders@vbssterbos.be) als je dat wil, maar dat is natuurlijk geen verplichting. 

Veel plezier! 

mailto:sven.snijders@vbssterbos.be


☆ Een opkikkertje… 

Er is er eentje jarig, en daarom is het feest!!! 

Wij zingen en wij dansen en we lachen om ter 

meest! 

…. 

Een liedje dat we altijd zingen in de rode klas als er iemand jarig is… 

We hebben dit niet kunnen zingen in de klas, maar hier enkele  

sfeerfoto’s van de jarige kleuters van de rode klas thuis… 

 

 

PROFICIAT! 

Vele groetjes van juf Nadine! 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes, 
meester Luc 


