
                           Mesen, 28 mei 2020  

Beste ouders van de kleuters, 

 

Onze minister van Onderwijs en de Veiligheidsraad hebben beslist om de 

werking van de basisscholen nogmaals aan te passen vanaf dinsdag 2 juni. Na 

1ste, 2de en 6de leerjaar mogen de kleuters VOLLEDIG (de gehele week) 

heropstarten. Ook het lager zal VOLLEDIG opstarten vanaf vrijdag 5 juni. 

Weliswaar moeten we ons houden aan quasi dezelfde veiligheidsinstructies. 

Nog even herhalen wat deze instructies omvatten o.a. :  

- Bewaren van aftand bij kleuters hoeft niet !  

- Maximum 20 kleuters per klasbubbel. 

- Regelmatig reinigen van handen met handgel of zeep o.a. bij de inkom ! 

- Aparte in- en uitgangen ; aparte speelruimtes per klasbubbel op de speelplaats 

- Vermijden van contactbubbels (spreiding van kinderen over de school : e.g. aanpassen 

aanvangsuren lestijden, speeltijden, lunchtijd, …) Zo ook is er een volledige scheiding tussen 

kleuter en lager op onze school. 

- Alle gebruikte meubilair en materialen worden dagelijks na schooltijd gereinigd.  

- Toiletten/lavabo’s/schakelaars/klinken/trapleuningen worden 2x daags gereinigd  

Mogen wij ook aan u, ouder, vragen om bij het afzetten en ophalen van uw 

kind de nodige veiligheidsmaatregelen na te leven. Volg dus stipt de richtlijnen 

en instructies van onze school op ! Tot nu toe is dit prima gelukt op onze 

school, waarvoor onze DANK ! 

Breng je kind niet naar school als het ziek is of ziektesymptomen vertoont!  

Houd je kind thuis en contacteer je huisarts.    

Belangrijk : op school worden momenteel geen warme maaltijden of 

soep aangeboden, gelieve dus zelf te zorgen voor boterhammen, drank en 

tussendoortje.                                                                                                   
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Gezien de huidige werkzaamheden in de kleuterklassen, worden alle 

kleuters opgevangen in het ontmoetingscentrum ’t Oud Schooltje, Korte 

Mooiestraat 5 te Mesen (waarvoor onze oprechte dank aan het stadsbestuur 

van Mesen).  Dus graag hier de kleuters afzetten en ophalen. Ingang enkel via 

de zijdeur in de François Deleustraat. Uitgang enkel via de grote, bruine poort 

ook in de François Deleustraat.  

De lessen verlopen terug van 8.45 uur tot 12 u. en van 13 u. tot 15.45 uur, 

behalve op woensdag, want dan stoppen we om 11.30 uur (opvang slechts tot 

12.15 uur) en op vrijdag stoppen we om 15 u. De voor- en naschoolse opvang 

start om 7.30 uur en eindigt om 16.30 uur.   

                 Omwille van de bijkomende hygiëne- en poetsmaatregelen is er in 

onze school op woensdagnamiddag in de maand juni geen opvang voorzien. 

Dank voor uw begrip. 

Het 1ste kleuter, de 2de en 3de kleuterklassen krijgen dus terug gewoon les als 

voor de coronatijd… doch op een andere locatie. Hun juffen zullen met plezier 

terug zo goed mogelijk proberen te zorgen voor uw kleuter en hopelijk in deze 

laatste maand van het schooljaar nog heel wat kunnen aanleren. 

De peutertjes van juf Heide verhuizen na het onthaal om 8.45 uur naar hun 

heringericht klasje in onze kaboutertuin. Ze verblijven er de gehele dag om dan 

tegen het einde van de schooldag terug in het OC op de ouders te wachten. 

 

We zijn als klein schooltje zeer blij om al onze kleuters opnieuw de kans 

te kunnen geven om terug naar school te komen. Kiezen voor een kleine school 

biedt in moeilijke omstandigheden soms meer mogelijkheden dan een grotere 

school !!! 

  

Heb je nog vragen, aarzel dan zeker niet om de directie te contacteren via mail: 

vbsmesen@scarlet.be of telefonisch 057/446399.  

  

Schoolbestuur en schooldirectie  

van de Vrije Basisschool “De kleine Ster” Mesen 
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