
 
 

Zaterdag 29 augustus 2020 
 
Dag lieve kinderen, 
Beste ouders, 
 
Hier zijn we weer!  
Ondertussen blikken wij terug op een openklasdag die heel vlot en gemoedelijk verliep. 
Bedankt aan iedereen om je steentje bij te dragen aan een veilige school! 
 
De juffen en meesters zaten samen om de laatste schoolafspraken te maken. 
We beloofden dat jullie hierover dit weekend een berichtje zouden ontvangen. 
Hier gaan we… 
 
 
1 SEPTEMBER 
 
SCHOOLUREN 
In onderstaande tabel vind je het overzicht terug van onze schooluren. Meer en meer ouders 
moeten terug naar het werk. Op deze manier zorgt het brengen en afhalen van je kind(eren) 
voor wat minder puzzelwerk als afgelopen maanden.  
Heb je voor of na schooltijd opvang nodig? -> Voor 8.20 uur en na 15.30 uur.  
Doe dan beroep op de naschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke in de Schansstraat. 
(https://www.heusden-zolder.be/bko) De schoolpoorten openen om 8.20 uur wanneer het toezicht door 
de school van start gaat, zoals aangegeven in ons schoolreglement. De medewerkers van de 
kinderopvang zorgen ervoor dat de kinderen ’s ochtends tijdig op school toekomen en ’s 
avonds goed en wel worden opgevangen in de kinderopvang. 

Liever geen opvang na schooltijd, maar een ontspannende activiteit? Neem dan zeker eens 
een kijkje in het tof naschools aanbod van De Droomboom. (https://www.vzwdedroomboom.be/) 
 

 Brengen  
‘s ochtends 

Afhalen  
‘s middags 

Brengen  
‘s middags 

Afhalen  
‘s avonds 

Maandag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Dinsdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Woensdag 08:20 – 8:35 12:10 – 12:25 / / 
Donderdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 
Vrijdag 08:20 – 8:35 12:10 12:35 – 13:20 15:15 – 15:30 

 
  



 
SCHOOLPOORTEN 
Om de social distancing tussen ouders te bewaken, kiezen wij ervoor om de kinderen te 
koppelen aan één poort.  
Hier wordt je kind ’s ochtends door jou afgezet en ’s middags of ’s avonds door jou 
afgehaald. 
 
Wat met meerdere kinderen? 
De poort van jouw oudste kind, dat naar onze school gaat, is van kracht. 
 
Bijvoorbeeld: 
Je hebt een zoon in het derde leerjaar en een dochter in het vijfde leerjaar. 
Je dochter is het oudste. Je zet je kinderen ’s ochtends af aan de grote poort. ’s Avonds haal 
je je kinderen af aan de grote poort. 
 
 

Grote poort 
 

 
 

 
 

• Al de fietsers van het eerste t.e.m. het zesde 
leerjaar. 

• Kinderen van het 5e leerjaar 
• Kinderen van het 6e leerjaar 

 
Parkeren kan op de parking van het Sint-
Franciscuscollege, of op de parking van 
Ontmoetingscentrum Ons Huis. 
 

Poortje aan de achterzijde van 
Ontmoetingscentrum ‘Ons 
Huis’. 
 

 
 

 
 

• Kinderen van het 1e leerjaar 
• Kinderen van het 2e leerjaar 

 
Parkeren kan op de parking van Ontmoetingscentrum 
Ons Huis. 
 

Poortje aan de tennis. 
 

 
 

 
 

• Kinderen van het 3e leerjaar 
• Kinderen van het 4e leerjaar 

 
Parkeren kan op de parking van de tennis. 
 

 
 



 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Je ziet volgende symbolen aan onze schoolpoort hangen: 
 

 

 

 
Er komen geen ouders of externen op de 
speelplaats. Uitsluitend op afspraak. 
 
Wanneer je kind veilig binnen de 
schoolpoort is, of na een fijne schooldag in 
goede handen bij jou, is het aangewezen de 
doorgang aan de schoolpoorten snel weer 
vrij te maken.  
  

 

 
 

 
Bewaak de afstand van jezelf en van je 
gezinsbubbel tegenover anderen. 

 

 

 
Volwassenen zijn verplicht een 
mondmasker te dragen op onze speelplaats 
en in onze schoolgebouwen. 
 
Voorlopig geldt er in Heusden-Zolder een 
algemene mondmaskerplicht. Indien deze 
mondmaskerplicht wordt verlicht, raden wij 
alsnog aan om een mondmasker te dragen 
bij het brengen en afhalen van je 
kind(eren).  
 

 

 
 

 
Ontsmet je handen wanneer je de school 
betreedt. 

 



 
INFOAVONDEN 
Ook hier vergt het omgaan met de veiligheidsmaatregelen weer wat creativiteit! 
Zoals jullie weten beschikt onze school over krakken van leerkrachten die deze uitdaging met 
veel goesting aangaan! Veiligheid stellen we tijdens deze periode voorop, maar we willen 
ook zorgen voor de nodige verbinding.  
 
Je zoon of dochter ontvangt in de week van 7 t.e.m. 11 september een informatief 
bundeltje met info over het klasgebeuren. Neem dit bundeltje eens goed door en leg dit niet 
te ver weg. Is er iets onduidelijk? Markeer dit of kruis dit aan, zodat je tijdens het 
gezamenlijk ontmoetingsmoment kan terugkomen op deze vraag.  
 
Bijkomend organiseert elk leerjaar een ONLINE gezamenlijk ontmoetingsmoment via een 
praatbox. 
Een praatbox is een online ruimte, waar plaats is om elkaar te ontmoeten. 
Je moet hiervoor niets installeren op je computer.  
Je ontvangt binnenkort een link met toegang tot de praatbox van de klasleerkracht. Op deze 
link dien je enkel te klikken. Van zodra je op deze link hebt geklikt, kom je automatisch in de 
‘praatbox’ terecht. Je zal wel zien dat je het programma toestemming moet geven om de 
microfoon in je laptop te mogen gebruiken én de camera. Het is een ‘open praatbox’. Dat wil 
zeggen dat je er altijd in terecht kan met behulp van de link.  
De klasleerkracht moet geen toestemming geven om je in deze praatbox toe te laten.  
Via je gsm lukt dit ook, maar dan moet je de app ‘jitsi meet’ eerst installeren. 
  

Leerjaar Datum 
 

Uur 

1 Donderdag 25 september 20:00 – 21:00 
2 Donderdag 17 september 20:00 – 21:00 
3 Dinsdag 15 september 20:00 – 21:00 
4 Dinsdag 22 september 20:00 – 21:00 
5 Maandag 21 september 20:00 – 21:00 
6 Woensdag 16 september 20:00 – 21:00 

 
Tip:  
Stel het alarm van je gsm een vijftal minuutjes voordien in, zodat je onze afspraak zeker niet 
vergeet. 
 
Heb je thuis geen computer? Stuur dan een mailtje naar de klasleerkracht van je zoon of 
dochter OF naar vls.berkenbos@telenet.be. Wij lenen met veel plezier computers aan jullie 
uit, met steun van de gemeente Heusden-Zolder.  
Heb jij thuis nog een oude laptop die je niet meer gebruikt en enkel stof ligt te vangen? 
Breng hem dan naar de school, de bibliotheek, het gemeentehuis of de Auva-winkel. 
Gemeente Heusden-Zolder werkt samen met ondernemers voor een warm België. Deze 
ondernemers wissen alle gegevens op de ingezamelde laptops en zorgen ervoor dat er 
opnieuw de juiste, nodige software op de toestellen staat. Zo krijgt een tweedehandstoestel 
een nieuwe kans.  
 



 
NAAR SCHOOL? 

- Wie ziek is of wie ziektesymptomen heeft, vragen we om thuis te blijven. Wij zijn 
verplicht zieke kinderen in afzondering te plaatsen en om ouders meteen te 
contacteren om zoon- of dochterlief af te halen van school voor de veiligheid van 
andere kinderen en hun ouders en ons personeel.  
 

- Wie op vakantie ging in de rode zones, moet in België onmiddellijk in quarantaine 
gaan en zich verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Wanneer je in 
quarantaine zit, kan je zoon of dochter uiteraard niet aanwezig zijn in onze school. 
Wij hopen dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. In overleg met de 
klasleerkracht worden er afspraken gemaakt om op de hoogte te blijven van de 
leerstof. 

 
- Wie op vakantie ging in de oranje zones, bevelen we sterk aan om de gangbare 

procedure te volgen. Er wordt verwacht dat je contact opneemt met de huisarts om 
je te laten testen op het coronavirus. Dit is geen wettelijke verplichting. 

 
 
HOE HOUDEN WIJ ONZE SCHOOL VEILIG? 
Onze school ontvangt richtlijnen om ons onderwijs te organiseren en wij staan in nauw 
contact met onze preventieadviseur.  
(https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Scenarios_basisonderwijs.pdf) 

 
Werken in bubbels moet niet meer, maar om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen 
hebben we toch een aantal maatregelen genomen: 
 

- Handen reinigen 
Al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat 
mogelijk te maken hebben we zoals vorig jaar in elke klas en aan de schoolpoort 
handgel voorzien. Daarnaast blijven de lavabo’s in de klassen en toiletten ook 
beschikbaar om de handen te wassen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen van 
de school en van de klas als bij het verlaten van de klas telkens de handen moeten 
wassen/ontsmetten. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek. 

- Klaslokalen en sanitair 
We letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. 
De school werkt met een poetsplan om ervoor te zorgen dat klassen en toiletten 
regelmatig gepoetst worden. 

- Eten 
De kinderen eten hun boterhammen in de klas.  

- Activiteiten 
In pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles kan dus 
gewoon doorgaan zoals gepland. Als we naar pandemieniveau oranje zouden 
overgaan, worden een aantal activiteiten geschrapt.  

 
De ontwikkeling van de gezondheidssituatie en de pandemieniveaus zal zoals altijd op de 
voet worden opgevolgd. Indien er zich wijzigingen voordoen, houden we jullie zo snel 
mogelijk op de hoogte. 



 
VERJAARDAGEN 
Trakteren is absoluut niet verplicht in onze school. Verjaren draait niet om cadeaus, maar 
om het vieren van het leven. ‘We zijn blij dat jij er bent!’ Deze dag laten we in ieder geval 
niet onopgemerkt voorbij gaan voor je zoon of dochter. 
Wil je toch een traktatie voorzien, dan kan dat op voorwaarde dat de traktatie individueel 
verpakt is en niet zelf bereid. Met heel veel pijn in ons hart moeten we de traktatie weer 
mee naar huis geven als deze toch zelf bereid is. 
 
 
PERSONEELSLID OF KIND BESMET? 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start een contactonderzoek op en neemt de 
gepaste maatregelen. Je ontvangt dan spoedig de nodige info. 
 
 
NOOD AAN MEER INFO? 
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement 
onderwijs. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders ) 
 
 
Het is een hele boterham én het is niet gemakkelijk allemaal. We zijn er als schoolteam van 
overtuigd dat we dit samen met ouders kunnen dragen. Zo kunnen wij zorgen dat het virus 
onder controle blijft en we onze school veilig kunnen openhouden. 
 
En dan nu: Aftellen naar onze eerste schooldag! 
 

 
 
 
Zonnige groetjes, 
De juffen en meesters van Vrije Lagere School Berkenbos 


