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Nieuwsbrief WAVO – heropstart school 

 
 
Beste ouders 
Eindelijk komt er een beetje licht aan het eind van de tunnel, we mogen vanaf 15 mei met 
drie leerjaren terug opstarten. De andere leerjaren en de kleuters gaan nog even geduld 
moeten hebben, we hebben op dit moment geen zicht op een mogelijke opstart. 
Ondertussen blijft de “noodopvang” voor deze groepen doorlopen. Dit is een heikel punt, we 
hebben per vestiging een strikt bepaalde capaciteit die we niet kunnen/mogen overschrijden 
volgens de veiligheidsrichtlijnen. Wie dus op een andere manier voor opvang kan zorgen, 
doet dat best, zo dragen we samen deze opdracht om onze maatschappij weer op gang te 
krijgen.  
 
Veiligheid op de eerste plaats! 
Binnen onze mogelijkheden zullen we samen zorg dragen voor elkaar, onze leerlingen en het 
materiaal: het wassen van handen, reinigen van banken,  iPads, … zal dagelijks de nodige tijd 
in beslag nemen. Leerkrachten zullen mondmaskers en/of face shields dragen als een veilige 
afstand niet gegarandeerd kan worden binnen de klas. Deze maatregelen zijn noodzakelijk 
voor de veiligheid maar kunnen voor de leerlingen wellicht wat bevreemdend overkomen. 
De leerkrachten beseffen dit en zullen bij de start van de lessen de nodige tijd nemen om de 
leerlingen op hun gemak te stellen. 
 
Graag vragen we ook aan u, onze ouders, om de algemene richtlijnen rond social distancing 
op een verantwoorde manier na te leven zodat alle leerlingen veilig kunnen worden 
gebracht en opgehaald van school. 
 
Wat als je kind ziek is? 
Kinderen die ziek zijn blijven thuis! Een kind dat ziek wordt in de opvang of op school, moet 
onmiddellijk worden opgehaald door de ouders.  
Symptomen van corona zijn: acute luchtweginfectie (hoesten, snotneus,…) en algemene 
ziektesymptomen (zoals vermoeidheid), met of zonder koorts.   
 
 
We starten op 15 mei met leerjaren 1,2 en 6! 
De richtlijnen bepalen dat we maximaal 12 kinderen in onze lokalen kunnen opvangen. We 
verdelen daarom elke klas in een A-groep en een B-groep. Als we per klas die beide groepen 
tegelijkertijd naar school willen laten komen, dan hebben we 12 lokalen nodig in de 
Leemstraat én dan komt de helft van de klasgroep bij een andere leerkracht in een ander 
lokaal terecht. Dat willen we onze kinderen, na weken afwezigheid, niet aandoen.  



 

Elk kind wilt graag bij zijn/haar klasleerkracht terugkomen, liefst aan de eigen bank in het 
eigen vertrouwde lokaal. Om dat te kunnen waarmaken werken we als volgt: 
 
We starten vanaf vrijdag 15 mei met de leerjaren 1, 2 en 6 met halve klasgroepen. 
Op vrijdag 15 mei starten we uitzonderlijk met de 2 verschillende groepen per klas zodat alle 
kinderen al eens opnieuw op school zijn geweest, nl. in de voormiddag zal les gegeven 
worden aan de A-groepen en in de namiddag komen de B-groepen aan bod. Mogelijk 
moeten we na vrijdag één en ander bijsturen, het is een “probeerdag”! 
 
 

 Vrijdag 15 mei voormiddag 
van 08.45u tot 11.30u 

Vrijdag 15 mei namiddag 
van 13.00u tot 15.45u 

A-groep 
 

school thuis 

B-groep 
 

thuis school 

 
De daaropvolgende weken wordt steeds volgens onderstaand dagschema gewerkt: 
 

 maandag 
08.45u – 15.45u 

dinsdag 
08.45u – 15.45u 

woensdag 
 

donderdag 
08.45u – 15.45u 

vrijdag 
08.45u – 15.45u! 

A-groep 
 

school thuis thuis school thuis 

B-groep 
 

thuis school thuis thuis school 

 
- Maandag komt groep A, groep B blijft thuis. Aan groep A kan degelijk onderwijs op 

maat worden aangeboden. De leerlingen krijgen veel instructie en er wordt een 
bewegingsmoment voorzien. Dinsdag kunnen ze thuis verwerkingsoefeningen 
maken. 

- Dinsdag komt groep B, groep A blijft thuis en maakt de aangeboden oefeningen. 
- Woensdag blijven alle leerlingen thuis, de leerkrachten kunnen dan hun 

oefenmateriaal voor het thuiswerk uitwerken. 
- Donderdag komt groep A, groep B blijft thuis. 
- Vrijdag komt groep B, groep A blijft thuis. 
- Vrijdag worden de uren aangepast: de namiddag duurt tot 15.45 u., net zoals op de 

andere volledige schooldagen. 
- De klasleerkracht stuurt je een mail zodat je weet in welke groep je kind ingedeeld 

is. Zo weet je ook op welke dagen je kind wél en niet naar school kan.  
- Bij de verdeling van de groepen wordt rekening gehouden met broers en/of zussen in 

andere leerjaren. Er wordt naar gestreefd om de kinderen van eenzelfde gezin op 
dezelfde dagen thuis en op school te krijgen. 



 

-    Leerlingen uit kwetsbare gezinnen of met een grote leerachterstand worden, in 
samenspraak met de ouders, uitgenodigd op school om onder begeleiding van een 
zorg-/klasleerkracht extra ondersteuning te krijgen. De school neemt hiervoor de 
regie in handen. 

 
- Maandag 1 juni is het Pinkstermaandag en is er dus geen les. Om het aanbod voor 

groep A en groep B gelijk te houden, wordt er op dinsdagvoormiddag les gegeven aan 
groep A en op woensdagvoormiddag aan groep B. 

 
 

 dinsdag 2 juni voormiddag 
van 08.45u tot 11.55u 

woensdag 3 juni  
van 08.45u tot 11.55u 

donderdag  
4 juni -hele dag 

vrijdag  
5 juni – hele dag 

A-groep 
 

school (namiddag thuis!) thuis school thuis 

B-groep 
 

thuis school thuis school 

 
- Geef je kind een brooddoos en een hervulbare drinkfles mee. We eten in het 

klaslokaal onder toezicht van de leerkracht. 
- Breng je kind, als het kan, niet te vroeg naar school want ze moeten ’s morgens 

meteen naar het klaslokaal en daar moeten ze tot 8.45 u wachten tot de les start. We 
doen dit om het mixen van “bubbels” bij het toekomen te vermijden. 

- Gezien de omstandigheden geven we op vrijdag vanaf nu ook tot 15.45 u les i.p.v. tot 
15.00u. 

 
Afstandsleren voor de leerjaren 3, 4 en 5 
We trekken de werking door zoals ze nu loopt. Hopelijk kunnen we ook met deze groepen 
snel heropstarten! Ondertussen experimenteren enkele leerkrachten met de “Bingelknop”; 
een handige manier om snel in interactie te gaan met de klasgroep of een deel ervan, via je 
Bingelplatform. De leerkrachten zullen jullie laten weten wanneer deze knop geactiveerd is 
voor hun klas. Zo hoeven we geen “zoomsessies” meer te organiseren… 
Neem contact op met de leerkracht als je met vragen zit of als het moeilijk loopt. 
 
Organisatie noodopvang 
Niet voor niets gebruiken we hier nog het woord “noodopvang”. Dat betekent dat wie echt 
geen oplossing ziet, gebruik kan maken van de opvang op school. We beseffen maar al te 
goed dat de voorbije weken voor jullie mogelijk zwaar zijn geweest, maar we hebben niet 
voor iedereen plaats. Ook voor de lokalen van de noodopvang gelden immers dezelfde 
richtlijnen: maximum 14 kinderen per lokaal met een minimum van 4 m2 per kind. We zullen 
dit SAMEN moeten oplossen. 
De groepen van het 1ste en 2de leerjaar zullen worden opgevangen in de Leemstraat. 
Leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen een plaats in Vinkenhof. 



 

 
 
 
Wie opvang nodig heeft vult de bevraging in bijlage in: 

- opvang voor de periode van 11 tot 14 mei 
- opvang voor de periode van 15 tot 20 mei 
- opvang voor de week van 25 tot 29 mei 
 

Deze bevraging is zeer belangrijk voor ons! We willen graag snel zicht krijgen op het aantal 
op te vangen kinderen per vestiging zodat we ons tijdig kunnen organiseren! Bezorg ons 
snel jullie inschrijving a.u.b. 
 
Organisatie buitenschoolse opvang (BKO) 
De opvang in het Boshuis en in Vinkenhof wordt op de vertrouwde manier georganiseerd. De 
vooropvang gaat door in het Boshuis, zowel voor de kinderen van de lagere school als de 
kleuterschool. Deze groepen worden in het Boshuis gescheiden gehouden. 
De kleuters gaan na schooltijd naar het Boshuis, de kinderen van de Leemstraat gaan met 
een begeleide rij naar Vinkenhof. De kinderen van Vinkenhof blijven ter plaatse. Opvang tot 
18.00 u, begeleid door toezichters van de BKO (niet door leerkrachten). 
 
Brengen en ophalen van kinderen 
Kleuterschool 
Brengen:  Vanaf 8.00 u zijn de kleuters welkom op de school. Je kunt ze tot op de speelplaats 
brengen langs de hoofdingang (ijzeren poort) en de school verlaten langs de deur van het 
reftertje. Zo vermijden we opstoppingen aan de inkom. Blijf niet treuzelen op de speelplaats, 
zorg mee voor een vlotte circulatie. 
 
Ophalen: Vanaf 15.30 u aan de schoolpoort. Respecteer de afstand van 1,5 m, een leerkracht 
zal jullie één voor één naar de speelplaats loodsen waar je je kleuter kunt ophalen en dan 
ga je langs de refterdeur naar buiten. 
 
Leemstraat 
Brengen: Kinderen worden vanaf 8.00 u afgezet aan de inkom van de school. Een leerkracht 
vangt ze daar op en stuurt hen door naar een tweede leerkracht die op de speelplaats staat. 
Die leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen volgens de juiste route naar hun klas gaan. Daar 
worden ze volgens de veiligheidsvoorschriften opgevangen door hun leerkracht. 
 
Ophalen: Kinderen wachten op de speelplaats op hun ouder. Die komt via de nooduitgang 
(straatje rechts naast de school) naar de speelplaats, pikt zoon of dochter op, en verlaat de 
school langs de Leemstraat. Zo creëren we éénrichtingsverkeer en vermijden we een 
samenkomst van te veel mensen aan de ingang van de school. 
 



 

 
 
 
 
Vinkenhof 
Brengen: langs de ingang aan Bruultjeshoek, vanaf 8.00 u.  Niet parkeren aan de schoolpoort 
maar op de parking van Bruultjeshoek a.u.b! Een leerkracht wacht de kinderen op aan de 
poort en stuurt ze langs de juiste route naar de klas. Daar worden ze volgens de 
veiligheidsvoorschriften opgevangen door hun leerkracht.  
 
Ophalen: veel kinderen van het 6de leerjaar gaan te voet of met de fiets naar huis. De 
schoolpoort wordt maximaal geopend (dubbelslag open).  Een leerkracht aan de schoolpoort 
zorgt voor een veilige gang van zaken. Kinderen die worden opgehaald wachten op de 
speelplaats, op een veilige afstand van elkaar. 
 
Nog vragen? 
Vanaf 15 mei is ons secretariaat in de Leemstraat opnieuw geopend tussen 8 u en 16.30 u; 
altijd welkom zonder afspraak, rekening houdend met de nodige afstand. Als je buiten de 
schooluren met een dringende vraag zit, bel naar 015 76 03 10 of stuur een mail naar 
directie@wavo.be 
Algemene info over het coronavirus vindt u op www.info-coronavirus.be. 
 
 
 

 
 


