
         

            Houthalen, 28 augustus 2020 

 

Betreft: Terug naar school op 1 september 

 

Beste ouder(s), 

 
De zomervakantie loopt stilaan ten einde. Nog enkele nachtjes slapen en we kunnen onze leerlingen 

terug met open armen ontvangen. We zullen er ook voor zorgen dat onze nieuwe leerlingen en onze  

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes van het 1ste leerjaar zich vlug thuis gaan voelen op onze school.  

 

Zoals u ongetwijfeld al weet, mogen we voltijds, met alle leerlingen en met volledige klasgroepen het 

schooljaar opstarten. Dat maakt ons heel gelukkig! Toch moeten we nog steeds rekening houden met 

het coronavirus. In ons schooleigen coronadraaiboek kan u alle veiligheidsmaatregelen vinden die 

wij op onze school hanteren.  

 

Met deze brief wil ik u informeren over enkele praktische regelingen en ook al wat over de 

veiligheidsmaatregelen die wij op onze school gaan nemen. Ik wil u nu al bedanken om hier rekening 

mee te houden.  

 

Leerlingen komen ‘s morgens naar school (begin van de lesdag) 

• We promoten om te voet of met de fiets naar school komen. 

• Er mag maar 1 (groot)ouder de kinderen brengen. 

• Alle volwassenen dragen ook een mondmasker en houden steeds de nodige afstand (1,5 m) 

van elkaar. 

• Alle leerlingen betreden de school tussen 8.25u. en 8.40u. Ze komen altijd binnen langs de 

toegangspoort van de eigen speelplaats. 

Uitzondering bij broers of zussen : De oudste leerling mag het broertje of zusje begeleiden 

langs de poort van diens speelplaats. Hij/ zij gaat dan zelf naar de eigen speelplaats en zo 

door naar de eigen klas. 

• Opgelet! Enkel op de eerste schooldag verwachten we onze jongens en meisjes van het 1ste 

leerjaar pas om 8.50u. op school. Zij mogen dan, samen met mama of papa (1 ouder!), de 

speelplaats betreden. (De leerlingen van de andere klassen zitten dan al in de eigen klas). De 

juf zal de kinderen dan verzamelen en samen met hun naar de klas gaan. Mama of papa 

blijven buiten op de speelplaats en wuiven hun oogappel uit.   

• Op het voetpad zijn tot aan de ingang en om de anderhalve meter merktekens aangebracht. 

Deze dienen om de ‘social distancing’ te bewaken. Gelieve deze dan ook te gebruiken en te 

respecteren! 

• De kinderen ontsmetten bij het binnenkomen eerst allemaal hun handen aan een dispenser 

of aan de extra sanitaire voorzieningen. 

• Ze gaan meteen naar hun eigen klaslokaal. Hier zal de leerkracht ze opwachten. Op de 

speelplaats zal een leerkracht de leerlingen wegwijs maken. 

• Ouders komen niet op de speelplaats en blijven ook niet aan de schoolpoort staan. Het is 

immers in ieders belang dat de leerlingen met de nodige afstand de school kunnen betreden. 

Speeltijden en middagpauze 

• De speeltijden kennen hun normaal verloop. 

• De leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen in open lucht en van speelgoed dat 

uitsluitend in open lucht gebruikt wordt. 

• ’s Middags eten de leerlingen in de eigen klas van 12.15u. tot 12.35u. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2020/08/draaiboek-De-Griffel-corona-september-2020.pdf
http://www.degriffel-hh.be/


• Een (klas)leerkracht  houdt toezicht tijdens het eten. 

• Vanaf 12.35u. is er toezicht op de speelplaats. 

• Kinderen mogen ook thuis gaan eten. Ook dan verlaten en betreden ze de school steeds 

langs de poort van de eigen speelplaats. 

• Voor en na elke pauze wassen de leerlingen telkens hun handen. 

Leerlingen verlaten ’s avonds de school (einde van de lesdag) 

• Er mag maar 1 (groot)ouder de kinderen komen ophalen. 

• Alle volwassenen dragen een mondmasker. 

• De wachtende ouders houden steeds de nodige afstand (1,5 m) van elkaar. 

• Er zullen geen avondrijen zijn. De (klas)leerkrachten verzamelen de kinderen in 2 rijen op 

een vaste plaats op de eigen speelplaats. 

• De ouders betreden om 15.20u. de speelplaats om hun kind op te halen bij deze 

verzamelplaats. 

Uitzondering voetgangers of fietsers: deze leerlingen worden wel in een avondrij verzameld. 

Zij verlaten de school onder begeleiding van leerkrachten om 15.15u. Ze worden naar de 

grote boom gebracht of worden overgezet op de oversteekplaatsen. 

• Tijdens de eerste schooldagen zal de (klas)leerkracht een bordje omhoog houden waarop u 

de klasnaam kan zien zodat u weet waar u uw kind kan vinden. 

• De wachtende ouders aan de schoolpoorten laten de doorgang(en) voor de fietsers en 

voetgangers vrij zodat deze rij vlot kan passeren. 

• Alle leerlingen (behalve voetgangers en fietsers) worden door de ouders opgehaald op de 

eigen speelplaats. 

Uitzondering broers of zussen (wanneer deze op aparte speelplaatsen zijn): De oudste 

leerling gaat naar de wachtplaats van het broertje of zusje. De ouder kan dan meteen op één 

plek alle kinderen van het gezin ophalen. U krijgt nog een brief waarmee u ons kan laten 

weten of een leerling naar de andere speelplaats moet bij het afhalen. 

• Sommige ouders moeten ook kleutertjes gaan afhalen. Wij stellen voor dat u eerst het 

kleutertje afhaalt en daarna de leerling van onze school. U heeft dan voldoende tijd (tot 

15.30u.) om u te verplaatsen. 

• Om 15.30u. worden de kinderen, die naar de naschoolse opvang moeten, door de 

(klas)leerkracht naar deze plaats (eetzaal 1ste, 2de en 3de leerjaar) gebracht. 

• Ook de kinderen die niet werden afgehaald, worden om 15.30u. door de (klas)leerkracht 

naar de naschoolse opvang gebracht. 

Extra- muros activiteiten (toneel, zwemmen, BIB- bezoek, uitstapjes,…) 

• Extra- muros activiteiten mogen doorgaan.  

• Onze leerkrachten en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de 

samenleving na. 

• Onze zesdeklassers kunnen op 19 oktober ook helemaal 'coronaproof' op zeeklassen 

vertrekken. 

Infoavonden voor de ouder(s) 

• Onze leerkrachten willen u ook nog ontmoeten en wat uitleg geven over de werking van hun 

klas. Dit zal gebeuren tijdens een infoavond. 

• Deze infoavonden vinden daarom, uit veiligheidsoverwegingen, wel plaats in een aangepaste 

vorm.  

• Daarover ontvangt u binnenkort meer informatie van de leerkracht van uw kind. 

Verjaardagen en traktaties 

• Traktaties bij verjaardagen mogen terug. 

• We vragen nu wel om dingen mee te geven die los verpakt zijn en die meteen kunnen worden 

uitgedeeld. (liefst nu geen snijwerk voor de klasleerkracht) 

Turn T- shirten 



• Onze turnleerkrachten zullen onze leerlingen in de loop van de eerste schoolweek nog een 

briefje meegeven.  

• Met dit briefje kan u aangeven of uw kind, al dan niet, nog een T- shirt nodig heeft . 

• Onze turnleerkrachten zullen dan het shirt, samen met het kind, passen en meteen 

meegeven. 

• De kosten voor dit T- shirt (8 euro) wordt dan automatisch toegevoegd aan de 

schoolrekening 

Verder nog belangrijk: 

• We willen vragen of u uw kind papieren zakdoekjes en een flesje ontsmettingsgel 

kan meegeven naar school. 

• Gelieve regelmatig uw mails of de schoolwebsite te checken. 

• Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om 

hen af te halen. De leerlingen met COVID 19-symptomen worden meteen uit de klas 

gehaald en in een apart lokaal in afzondering geplaatst tot de ouders hen opgehaald 

hebben. Men laat zich dan zo snel mogelijk testen bij de huisarts of in een 

triagecentrum. 

Ik verheug me alvast op een prettige samenwerking. Ik wens iedereen verder een mooi en 

vooral gezond schooljaar toe.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directeur) 


