
                            

                                                      Lievegem-Beke, maandag 14 september 2020 
 
 
 
 

Afhalen van kinderen en corona 
Oudercommunicatie in de lift! 
 

 
Beste ouders 
 
Graag hadden we jullie nog een de afspraken i.v.m. het afhalen van de kinderen herhaald. Er zijn ook wat 
bijsturingen nu de naschoolse lessen ( studie ) begonnen zijn. 
 

Afhalen van kinderen en corona 
 
 
Voor de veiligheid van iedereen doen we aan ouderspreiding!  
Iedere volwassene + jongere ouder dan 12 jaar draagt ALTIJD een 
mondmasker op school én in de schoolomgeving ( dus ook op het 
kerkplein).                                              
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Kleuters: 
We organiseren éénrichtingsverkeer voor het afhalen van de kleuters.  

- Je komt de school binnen langs het hek in de OUDE STAATSBAAN 
- Je loopt RECHTDOOR naar de kleuterspeelplaats. 
- Je neemt je kleuter onmiddellijk mee en verlaat de school langs het hek  PRIEMWEGEL. 
- Wie een kind in het lager heeft,  gaat op veilige afstand wachten in de ouderzone langsheen 

de stipjesklas!! 
 

Lager:  
De ouders van kinderen lager halen hun kind af via het hek PRIEMWEGEL! Ze komen de speelplaats 
NIET op en wachten verspreid rondom het hek BUITEN het schoolterrein. 

- De kinderen lager vormen een wachtrij langsheen de muur van de refter, als ze hun ouders 
zien aan het hek Priemwegel mogen ze de school verlaten. 

- Laat zoveel als mogelijk jouw kind zelfstandig naar huis gaan in de voetgangersrij of fietsrij 
naar de Oude Staatsbaan. Die rijen zijn onder begeleiding van een leerkracht en de kinderen 
worden veilig overgestoken. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De school eindigt om 15 uur, dan mogen alle kinderen naar huis. 
Voor wie niet naar huis kan bieden we studie – opvang  - naschoolse lessen aan: 
 

De afhaalregeling blijft steeds gelijk, of het nu 15 uur – 15.30 uur of 16 uur is! 

WE HERHALEN NOG EVEN: 

De kinderen lager van de naschoolse les –studie – 

opvang komen naar de zone aan de refter staan, zo 

zie je je kind staan vanuit de Priemwegel en moet je 

niet de speelplaats op! 

De kinderen lager die aansluitend naar BEKINOP 

gaan verzamelen ACHTER het hek aan de 

picknickruimte. 



 
 
 
 
Oudercommunicatie in de lift! 
 

 
 
Om lijstjes zoals hieronder nodeloos te moeten herhalen, maar ook om  jullie een eigentijdse klas – en 
schoolcommunicatie te kunnen aanbieden tekenden we  in op GIMME – oudercommunicatie. 
Woensdag geven we een brief mee hoe jullie zich daarop kosteloos kunnen registreren. Aanvankelijk 
behouden we onze oudermail totdat iedereen de kans heeft te gekregen om zich aan te  melden. Geen nood, 
het enige wat je nodig hebt is een geldig e-mailadres en de rest volgt vanzelf.  
Hou woensdag dus je mailbox én schooltas van je kind in de gaten en vergeet je niet te registreren! 
 
 
Hartelijke groeten 
 
Directeur 
 
Gonda Lootens en schoolteam Beke 
 
 
 
 

 
Verlofdagen en vakanties schooljaar 2020-2021 

- maandag 5 oktober 2020: eerste lokale verlofdag 

- woensdag 14 oktober: Pedagogische studiedag  

- maandag 2 november 2020 – zondag 8 november 2020: herfstvakantie 

- woensdag 11 november 2020: wapenstilstand  

- woensdag 2 december 2020: Pedagogische studiedag  

- maandag 21 december 2020 – zondag 3 januari 2021: kerstvakantie 

- maandag 15 februari 2021 – zondag 21 februari 2021: krokusvakantie 

- maandag 5 april 2021 – zondag 18 april 2021: paasvakantie 

- maandag 3 mei: tweede lokale verlofdag 

- donderdag 13 mei – zondag 16 mei: hemelvaartweekend 

- maandag 24 mei: pinkstermaandag 

- woensdag 9 juni 2020: Pedagogische studiedag 

 


