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        Leopoldsburg, 27/08/2020 

 

Betreft:  Schoolorganisatie vanaf 1 september centrumschool 

 

Beste ouders, 

 

Het nieuwe “bijzondere” schooljaar begint over enkele dagen. Wij zijn blij 

dat we alle leerlingen mogen verwelkomen op onze school. 

De overheid bepaalde dat de scholen mogen opstarten in code geel. 

 

Wat betekent dit voor de leerlingen ?  

 

- Goede hand- en nieshygiëne zijn zeer belangrijk. 

- Social distance (1,5 m afstand houden) geldt niet voor de leerlingen 

onderling. Er zijn geen speelzones meer op de speelplaats. 

- Social distance (1,5 m afstand houden) geldt wel voor leerkrachten 

en leerlingen onderling. 

- De leerlingen eten in de klas. 

 

Wat betekent dit voor de ouders ?  

 

- Ouders dragen steeds een mondmasker als zij naar school komen. 

- Ouders houden rekening met de social distance. 

- Ouders brengen hun kind naar school (gewone ingangen) en gaan 

onmiddellijk terug naar huis. 

 

       OPHALEN KINDEREN  C7 (1ste,2de ,3de leerjaar) 

 

Ophalen van de kinderen (door 1 persoon!)  

1A en 1B  → 

 

wacht op het grasveld bij de klassen 1A,1B 
(ingang achterkant school via Adjudant De Keyserstraat) 

 

3C en 3D  → 

 

wacht op het grasveld bij de klassen 1A, 1B 
(ingang achterkant school via Adjudant De Keyserstraat) 

 

 

1C, 2de lj., 

3A, 3B      →  
 

wacht onder het afdak en verlaat de school via de garage 
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      OPHALEN KINDEREN C13 (4de, 5de, 6de leerjaar) 

 

Ophalen van de kinderen (door 1 persoon!) aan de … 

Diestersteenweg   → 

 

wacht onder het afdak aan de speelplaats. 

Verlaat de school via de grijze poort van de 
Middenschool 
 

F. Vanbaelstraat   → 

 

Wacht in de rode zone aan de rode poort. 

Verlaat de school ook via deze rode poort. 
 

 

SCHOOLBUS 

De school zal terug busvervoer organiseren. Aanvragen worden via het 

secretariaat behandeld (011/34 31 34). 

BETALEND TOEZICHT 

In de centrumschool is er ‘s morgens(lagere school : 7.30 u. tot 8.15 u.) 
en na school (van 15.30 u. tot 16.30 u.) betalend toezicht mogelijk. 

 

INFOAVONDEN 

De infoavonden zullen doorgaan op de reeds vermelde data. Een 

toelichting omtrent de organisatie hiervan ontvangt u weldra. 

 

Heeft u nog vragen?  

Contacteer ons tijdens de lesuren:   1ste tot 3de leerjaar 011/34 31 34  

                                                    4de tot 6de leerjaar  011/ 40 12 12 

 

 

 


