
                                                                                                                                      Dinsdag 12 mei  2020 

 

 

UPDATE schoolorganisatie vanaf vrijdag 15 mei!! 

 

 

 

Beste ouders en kinderen 

De vorige nieuwsbrief was pas de deur uit toen we het goede nieuws kregen dat ook de buitenschoolse 

kinderopvang BEKINOP zijn steentje zal bijdragen in onze schoolorganisatie! Voor de schoolgaande 

kinderen verandert er echter NIETS en blijft de tabel dezelfde, we herhalen ze nog even: 

 

 

Wie volgt wanneer les? Wie gaat waar naartoe? 

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

INGANG BLAUW HEK OUDE STAATSBAAN 64 

 

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 



 

Bubbels noodopvang: 

Voor de kinderen die gebruik maken van de noodopvang geldt ALTIJD DEZELFDE regeling:  

 

 In ieder van onze 3 bubbels noodopvang is er telkens een medewerker van BEKINOP 

aanwezig vanaf 7 uur.  

 Zij sluiten ook af om 18.30 uur in diezelfde bubbel noodopvang. Afhalen dus steeds aan 

zelfde bubbel/hek. ( Geen ouders toegelaten op het schoolterrein. ) 

 De kinderen blijven dus de ganse dag door in de eigen bubbel, dit is een grote 

ondersteuning! 

 Overdag zal er zelfs een medewerker van BEKINOP extra zijn voor de kleuterbubbel.  

 Zo komt onze eigen personeelsbezetting voorlopig niet in de problemen. 

 

 

                                                         
   

 

                                                                
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 ). 

 

Inschrijving noodopvang 

 

De inschrijvingslink is nu afgesloten. Mocht er een wijziging zijn in je werkrooster neem dan 

telefonisch contact op met de school op 09/3727579. 

( Voor de periode na 29 mei zal dan  een nieuwe link opengezet worden. 

Gelieve steeds per kind een formulier in te vullen en te verzenden! ) 



 
Bordjes en pijlen 

Om jullie kinderen grondig wegwijs te maken in de veranderde school zullen we voldoende 

bordjes/pijlen/richtlijnen hangen. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 

    

 

Dit bordje hangt bij het blauwe hek 

Oude Staatsbaan  voor de ouders en 

schoolgaande kinderen van 1L-2L-6L 

 

 

 

 

 

                                    
                              

 

                                                      
Afstandsleren in combinatie met noodopvang/naar school gaan 

 

 Voor de schoolgaande kinderen van 1L-2L-6L zal het afstandsleren doorgaans inhoudelijk 

verminderen omdat zij de dagen waarop ze les hebben feedback krijgen op hun taken en 

mogelijks nieuwe taken meekrijgen voor de andere dagen. 

 Voor de kleuters/kinderen 3L-4L-5L blijven we werken zoals voorheen! 



 Op woensdag is een rustpunt in de week: we voeren dit in omdat het voor IEDEREEN 

haalbaar moet blijven, zowel voor kinderen – ouders – leerkrachten. Dit is ook een 

afspraak binnen onze scholengemeenschap. 

 In de noodopvang lager kunnen de kinderen zelfstandig aan hun afstandsleren werken. 

Als zij een eigen laptop/tablet van thuis kunnen meebrengen, mag dit zeker!! De 

aanwezige juffen begeleiden de kinderen zoals een ouder thuis zou begeleiden, dit om 

de kinderen die nog steeds thuis zelfstandig aan het werk zijn niet te benadelen. 

Natuurlijk mogen de kinderen uit de noodopvang de hulp inroepen als ze vast zitten, laat 

dat duidelijk zijn. 

 In de namiddag kiezen we in de noodopvang voor beweging en ontspanning. Iedere 

bubbel heeft ook zijn eigen aparte speelzone daarvoor.  

 

 

 

SAMEN sterk tegen corona! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directeur  

Gonda Lootens 

 

Team Beke 


