
 

  

 

   
 

Beste ouder van het 1ste, 2de 6de leerjaar 
Dit is de planning voor de maand juni  

 
 
De overige dagen wanneer de kinderen niet op school aanwezig zijn, doen we aan ‘blended learning’. 
De leerlingen krijgen de instructie van de juf/ meester in de klas, en de verwerking gebeurt thuis.   
 
Hoe houden we de school veilig? 
 

• De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie 
van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. 

o Vaste groep(contactbubbels): de klas vormt een bubbel, de kinderen komen niet 
in contact met andere kinderen. 

o Aparte speeltijden: de kinderen spelen op een afgebakend stuk speelplaats in hun 
eigen bubbel. Zo vermijden we contact tussen de verschillende klassen. 

Ma 1/6 Di 2/6 Woe 3/6 Do 4/6 Vrij 5/6 

Geen school L1: 9u – 12u40 

L2: 8u45 – 12u25 

L6: 8u30 – 12u15 

 L1: 9u – 12u40 

L2: 8u45 – 12u25 

L6: 8u30 – 12u15 

 

Ma 8/6 Di 9/6 Woe 10/6 Do 11/6 Vrij 12/6 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

   

Ma 15/6 Di 16/6 Woe 17/6 Do 18/6 Vrij 19/6 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

L1: 9u – 12u40 

L2: 8u45 – 12u25 

L6: 8u30 – 12u15 

  

Ma 22/6 Di 23/6 Woe 24/6 Do 25/6 Vrij 26/6 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

   

Ma 29/6 Di 30/6    

L1: 9u – 15u15 

L2: 8u45 - 15u05 

L6: 8u30 – 14u55 

    



 

  

 

   
 

o Handhygiëne: leerkrachten en kinderen wassen of ontsmetten hun handen met 
handgel: - bij het binnenkomen op school en in de klas 
                - voor het eetmoment en na het toiletbezoek 
                - na niezen, snuiten en hoesten. 

o De lokalen worden constant verlucht. De school maakt de lokalen na elk gebruik 
grondig schoon. 

 
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 
• Zet je kind af of haal het op aan de poort van de school.  
• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de 

speelplaats. 
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 
• Blijf niet praten aan de poort.  
• Wil je praten met iemand van het schoolteam, bel dan naar volgend nummer (011/42 29 47) 

dan komt iemand je aan de poort helpen of maak een afspraak.  
 
Wat als je kind ziek is? 

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. 
• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan 

moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

• Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist 
de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders 
oordeelt. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je 
kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je 
kind moet getest worden.  

 
 

We danken je voor je medewerking. En heb je nog vragen, laat het ons zeker weten. 
 

Vriendelijke groeten, 
Dilek Tasdemir 
Directeur BS ’t Ateljeeke 
Hospitaalstraat 91 
3582 Beringen 
directie@ateljeeke.be 
www.ateljeeke.be 
011/42 29 47 

 
 
 
 


