
 

 

 

1 SEPTEMBER 2020 – CORONA FASE GEEL 

 
 

Wat kan wel in fase geel? 

• Alle kinderen hebben voltijds les in hun eigen klas. 
• Externen (ondersteuners, logopedisten, kinesisten, …) zijn opnieuw welkom.  
• Vrijwilligers mogen werken met de kinderen (na overleg met de directie). 
• Uitstappen voor één of meerdere dagen kunnen doorgaan. 
• Alle kinderen kunnen hun lunch eten in de klas. 
• Warme maaltijden kunnen besteld worden (vanaf 7 september). 
• Als je kind jarig is, mag je individueel voorverpakte traktaties meegeven. 

Taart of zelfgemaakte cake mag nog niet. 
• Kinderen mogen samen spelen op de speelplaats en al het speelgoed gebruiken. 
• De voor- en naschoolse opvang gebeurt samen met alle kinderen. 
• De slaapklas voor onze kleinste kleuters kan doorgaan. We hebben een speciaal 

ventilatiesysteem laten plaatsen zodat dit op een veilige manier kan gebeuren. 
• Kinderen van eenzelfde klas moeten geen afstand meer bewaren. 
• We starten terug met turn- en zwemlessen (vanaf 7 september). 
•  

Deze maatregelen behouden we voor KINDEREN op school : 

• Kinderen wassen/ontsmetten meermaals per dag hun handen.  
• De drinkfonteintjes mogen nog niet gebruikt worden. 
•  

Deze maatregelen behouden we voor VOLWASSENEN op school : 

• Mondmasker is verplicht voor alle volwassenen die in de school komen. 
• Volwassenen behouden steeds de nodige afstand van elkaar (1,5 m). 
• Slechts één volwassene per kind mag het kind brengen of afhalen op school. 
• Bij het binnenkomen van de school moet iedereen de handen ontsmetten. 
• Sanitair mag niet gebruikt worden door ouders. 
• Volwassenen betreden zo weinig mogelijk de fietsenstalling. Indien je kind toch hulp 

nodig heeft, dan kan dit mét mondmasker. 
• Volg de pijlen die aanduiden hoe je de school moet binnenkomen en verlaten.  

 

 



Extra voor kleuterschool : 

• Tussen 7.00 en 8.30 ontvangt iemand van de voorschoolse opvang je kind aan de 
poort. 

• Ouders van kleuters mogen hun kind aan de klas afzetten vanaf 8.30 uur. 
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kleuters vanaf 15.30 uur 

afgehaald worden. Op woensdag vanaf 11.45 uur.  
• Hou het brengen en afhalen zo kort mogelijk. 
• Vanaf 16.00 kun je je kleuter afhalen in de naschoolse opvang. 

Extra voor de lagere school : 

• Ouders van lagere schoolkinderen mogen ‘s ochtends hun kind brengen tot op de 
kleine speelplaats. 

• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen om 15.45 uur 
afgehaald worden op de grote speelplaats. Op woensdag om 12.05 uur. 

• Hou het afhaalmoment zo kort mogelijk. 
• Ouders van lagere schoolkinderen mogen niet in de schoolgebouwen komen bij het 

brengen of afhalen van hun kind. 
• Kinderen met een pasje mogen de school alleen verlaten. 

 

Wat als je kind ziek is? 

• Als je kind in onze school symptomen vertoont, dan wordt zij/hij in een apart ruimte 

onder toezicht geplaatst en word je dadelijk verwittigd. Je kind moet dan zo snel 

mogelijk afgehaald worden. 

• Als ouder neem je dan contact op met je huisarts en breng je de school op de hoogte 

van het resultaat. 

 


