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Herstarten school Beke vanaf 15 mei 

Wie volgt wanneer les? Wie gaat waar naartoe? 

Veiligheid en gezondheid 

Inschrijving noodopvang 

Buitenschoolse kinderopvang Bekinop 
 

Beste ouders en kinderen 

Het langverwachte moment is aangebroken, we mogen geleidelijk aan de school weer opstarten. Althans 

voor sommigen. Zoals jullie weten zijn we verplicht om de lessen voor  1L – 2L – 6L gedeeltelijk op te 

starten. Voor onze kleutertjes en de kinderen van 3L – 4L – 5L blijft de school jammer genoeg gesloten 

tot op een nader bepaalde datum. Wie weet zien ook zij elkaar nog terug voor het einde van het 

schooljaar aanbreekt? 

 

Herstarten school Beke vanaf vrijdag 15 mei 

 

We verduidelijken enkele principes: 

- Alle kinderen uit 1L-2L-6L worden op de lesdagen verwacht ( tenzij risicogroepen ). 

- Er zullen maximaal 11 leerlingen in een bubbel/klaslokaal les krijgen. Dit is volledig 

volgens de +regels van oppervlakte en afstand. Hetzelfde geldt ook voor de aparte 

speelzones en sanitair ( soms verschillende speelmomenten ). Jullie ontvangen een 

aparte oudermail per leerjaar met info over de verdeling en de bubbelafspraken! 

- De kinderen uit hetzelfde leerjaar komen op dezelfde dagen naar school. Ook al zullen ze 

in de eigen speelzone moeten spelen, ze zullen elkaar wel ‘contactloos’ zien.  

- De ingang/uitgang van de school is voor 1L-2L-6L altijd: 

BLAUW  HEK OUDE STAATSBAAN 64 

- Niemand van de ouders mag het schoolterrein betreden. Een leerkracht verwelkomt 

hen aan het hek. De kinderen gaan het hek door en wandelen onmiddellijk volgens de 

aangeduide pijlen het schoolgebouw binnen. De juf of meester vangt hen aan de 

klasdeur op, ze wassen eerst hun handen en gaan op een vaste plaats zitten. 

- GEEN WARME MAALTIJDEN: De kinderen eten hun lunchpakket op in de klas, voorzie 

ook een goed gevulde waterfles want tijdens de les mogen ze in  principe niet gaan 

vullen. 

- Het volledige dagverloop gebeurt volgens de maatregelen vastgelegd in de risicoanalyse 

en hygiëneplan van de school. Deze is geadviseerd door de preventieadviseur en het 

schoolbestuur. 



- Het afhalen verloopt ook volgens de regels van veilige afstand, mogen we ook aan jullie 

vragen om verspreid af te halen tussen 15 uur en 15.30 uur? ( 6L blijft wel in de klas tot 

15.30 uur! ). 

- Probeer ook buiten de schoolpoorten social distancing te respecteren en maak gebruik 

van beide zebrapaden. Tijdens de coronaperiode is er eentje extra bijgekomen aan het 

einde van de Priemwegel over de Oude Staatsbaan! 

  

 

Wie volgt wanneer les? Wie gaat waar naartoe? 

Om het voor jullie een beetje duidelijk te houden maakten we het volgende schema op: 

 

Toekomen  
 
zoals  
 
altijd 
 
tussen 
 
8.15-8.30 uur 
 
 
 
HOU 
VEILIGE 
AFSTAND! 

dinsdag vrijdag lokaal Verlaten tussen/om 

Bubbel 1L Juf 
Kaat  

Bubbel 1L Juf 
Kaat 

Klas 1ste leerjaar 15-15.30 uur 

Bubbel 1L Juf 
Eline 

Bubbel 1L Juf 
Eline 

Klas 4de leerjaar 15-15.30 uur 

Bubbel 6L Mr. 
Kristof 

Bubbel 6L Mr. 
Kristof 

Klas 6de leerjaar om 15.30 uur! 

Bubbel Juf 
Miranda 

Bubbel Juf 
Miranda 

Klas 5de leerjaar om 15.30 uur! 

    

maandag donderdag lokaal Verlaten tussen/om 

Bubbel 2L Juf  
Ellen 

Bubbel 2L Juf 
Ellen 

Klas 2de leerjaar A 15-15.30 uur 

Bubbel 2L Juf 
Babin 

Bubbel 2L Juf 
Babin 

Klas 2de leerjaar B 15-15.30 uur 

Bubbel 2L Juf 
Ann 

Bubbel 2L Juf 
Ann 

Klas 3de leerjaar 15-15.30 uur 

 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

We beseffen met zijn allen dat social distancing met kinderen een moeilijke kaart zal zijn de hele dag 

door, maar de gezondheid van onze kinderen én personeel heeft de grootste prioriteit! Hoe lastig de 

regels ook zijn, laten we ze met z’n allen respecteren.  Zo zullen de leerkrachten mondmaskers dragen 

als ze zich tussen de kinderen begeven. Ze hebben een gezichtsmasker om vooraan les te geven zodat de 

kinderen hun expressie kunnen zien. Er zijn alcoholgels, papieren handdoeken, desinfecterende sprays, 

extra wastafels …. om besmetting te voorkomen. Ook ons poetspersoneel zal dubbele shiften draaien! 

We willen hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken.  

De leerkrachten zullen het met de kinderen zeker ook hebben over de veranderde school in tijden van 

corona, maar bereid hen toch ook voor over de bijzondere aanblik van hun juf of meester. 



 

 

 

 

Inschrijving noodopvang 

 

De kleutertjes en kinderen 3L-4L-5L ( 1L-2L-6L wanneer er geen les is ) kunnen terecht in de 

noodopvang. Wij hebben een aparte noodopvang voor kleuters en voor kinderen van het lager: 

 

Ingang/uitgang noodopvang kleuters: 

GEWONE INGANG SCHOOL AAN DE PRIEMWEGEL 

Plaats: gewone kleuterklassen ( ingang deur Juf Ina/Juf Ulrica ) 

Ingang/uitgang noodopvang lager: 

HOOFDINGANG ZAAL DE PRIEM 

Plaats: veranda en refter zaal de Priem als werkruimte, groene zone en picknickruimte voor de 

ontspanning. 

 

Inschrijven voor de noodopvang kan via onderstaande link ( google formulier invullen en 

verzenden ): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcJnhrHuNFc-5bZZ-M_-

nHZi4c9XyPCQ4rluxZcG7MWA41Ag/viewform 

 

Inschrijven kan tegen ten laatste maandagavond 11 mei ( 20 uur ) zodat we de organisatie goed 

kunnen voorbereiden. Gelieve per kind een formulier in te vullen en te verzenden! 
 

We vragen om ENKEL gebruik te maken van de noodopvang als het niet anders kan! We moeten 

immers een hele reeks maatregelen respecteren waardoor maar een beperkt aantal kinderen 

kunnen opvangen. Het openen van nieuwe contactbubbels is niet eindeloos.  

 

De noodopvang is nog steeds bedoeld voor de cruciale beroepen, kwetsbare groepen en mensen die 

buitenshuis aan het werk moeten. Het thuiswerken blijft nog steeds de norm. 

( éénmalig  attest van de werkgever voor beide ouders indienen op schoolbeke@telenet.be is 

wenselijk ) 

Praktisch:  

- De noodopvang is per halve dag open: 

Toekomen tussen 8.15-8.45 uur                                        Afhalen tussen 12-12.30 uur 

Toekomen tussen 12.30-13 uur                                         Afhalen tussen 15-15.30 uur 

- GEEN WARME MAALTIJDEN! Breng lunchpakket + goed gevulde waterfles mee. 

- Schooltas met schrijfgerief en werk meebrengen ( eigen laptop mag ook ). 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcJnhrHuNFc-5bZZ-M_-nHZi4c9XyPCQ4rluxZcG7MWA41Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcJnhrHuNFc-5bZZ-M_-nHZi4c9XyPCQ4rluxZcG7MWA41Ag/viewform
mailto:schoolbeke@telenet.be


Buitenschoolse kinderopvang Bekinop ( BKO – Lievegem ) 

 

Het inschrijvingssysteem via de school voor BKO vervalt vanaf 15 mei! 

Kinderen die naar Bekinop gaan doen dit op de gewoonlijke manier. 

BKO – Lievegem bekijkt ondertussen pistes om de scholen te ondersteunen, voorlopig is er nog 

geen verdere info daarover. We houden jullie op de hoogte. 

 

SAMEN sterk tegen corona! 

 

 

 

 

 

1L-2L-6L ontvangen in een aparte oudermail per leerjaar info over de verdeling in bubbels en de 

bubbelafspraken! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directeur  

Gonda Lootens 

 

Team Beke 


