
         

            Houthalen, 24 augustus 2020 

 

Betreft: Kennismakingsmoment op 27 augustus 2020: 1ste leerjaar 

 

Beste ouder(s), 

 
Onze leerkrachten staan vol ongeduld te popelen om op 1 september terug van start te gaan. Ze zijn 

nu enthousiast bezig om de klassen terug in orde te brengen. Ze kijken er enorm naar uit om samen 

met uw kind terug school te maken.  

 

We weten al dat wij, als lagere school, vrij normaal zullen kunnen opstarten met onze kinderen. 

Iedereen zal voltijds kunnen komen en onze kinderen zullen geen mondmasker hoeven te dragen. 

Ook de speeltijden zullen op een normale manier kunnen plaatsvinden. Naast nog een aantal strikte 

veiligheidsmaatregelen zal het handen wassen zeker een prominente plaats blijven innemen tijdens 

het hele dagverloop op school. Later zullen we u nog uitgebreider informeren over de overige 

maatregelen die wij op onze school gaan hanteren en over het verloop van de eerste schooldag. We 

willen u daarom vragen om regelmatig uw mails te checken of de schoolwebsite te raadplegen 

voor updates. 

 

Dit vrijwel normale schoolverloop is natuurlijk enkel mogelijk door het feit dat onze kinderen 

minder vatbaar blijken voor het virus. Voor volwassenen is dit niet zo. Ouders en volwassen 

bezoekers op school blijven een risico en dienen we tot een minimum te beperken. Dit heeft 

natuurlijk gevolgen. In de allereerste plaats voor onze kennismakingsdag van donderdag 27 

augustus 2020. Deze kan enkel plaatsvinden als we ervoor zorgen dat dit corona- proof verloopt en 

dat kunnen we alleen met jullie medewerking. Vandaar stellen we het volgende voor: 

 

1ste leerjaar A (juf Alexandra) en 1ste leerjaar B (juf Elke): 

• Wij verwelkomen u en uw kind graag om 17.00u. op de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar. 

• Uw kind kan wel maar door 1 ouder vergezeld worden. 

• We willen vragen dat alle ouders een mondmasker dragen en respect hebben voor de social 

distancing. 

• Samen met uw kind betreedt u de poort van de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. 

• Bij het binnenkomen kan u en uw kind de handen ontsmetten aan een zeepdispenser. 

• Er zullen ook enkele leerkrachten aan de poort staan die jullie wegwijs maken. 

• Samen met uw kind kan u dan kennismaken met de nieuwe klasjuf. Dit zal gebeuren onder het 

afdak van de speelplaats.  

• We hopen echt dat alle kinderen naar dit kennismakingsmoment zullen komen. 

• Om 17.30u. eindigen deze ontmoetingen.  

 

Ondanks de maatregelen hopen we op een vlotte start en een fijne samenwerking. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

William Theys (directeur) 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/

