
 

Corona – schoolorganisatie 1 september / vanaf 2 september 

 

Beste ouders 

 

1 september is een bijzondere, soms ook wel wat spannende dag voor alle kinderen (en hun ouders) , 

en dit jaar nog wat meer dan anders.  

We willen graag goede afspraken maken om dit vlot te laten verlopen. Jammer genoeg mogen 

ouders niet binnen in de school.  Dit is geen persoonlijke beslissing maar opgelegd vanuit het 

departement onderwijs. We beloven wel dat we via de klasblogs jullie zeker wat foto’s en filmpjes 

zullen bezorgen. 

Hoe organiseren we 1 september? 

8u20-8u35 

- De kleuters komen toe aan de bruine poort in de Schoolstraat. Jullie zullen zien dat we met 

een proefopstelling éénrichtingsverkeer creëren op het voetpad. Omwille van de Corona-

maatregelen moeten we voorkomen dat ouders elkaar passeren. 

U wandelt met uw kind tot aan de schoolpoort. We staan klaar om de kinderen te ontvangen 

aan de poort en brengen uw kind naar de juiste klas (de kinderen gaan zoals vroeger dadelijk 

naar de eigen klas, het ‘warm onthaal’). Even een knuffel en dan doorwandelen … 

Kinderen die met de fiets of step komen, zetten deze in de fietsenrekken op de speelplaats. 

- De kinderen die starten in het eerste leerjaar komen ook via de bruine poort binnen. Zij 

verzamelen daar op de speelplaats om van daaruit de overstap te maken naar de lagere 

school. Juf Veerle en Jolien wachten hen daar op. We maken met de leerlingen van het 

eerste leerjaar om 8u40 (5 minuutjes na de bel) een wandeling rond de kerk, langs het 

paadje terug zodat zij dan samen de blauwe poort binnengaan. 

Het zou fijn zijn als jullie (met mondmasker en op afstand van de kinderen en van elkaar) 

daar hen even toejuichen. Dit is toch een feestelijk moment! 

Daarna verwelkomen de leerlingen van L2 tot en met L6 de eerstejaars op de speelplaats. 

- De kinderen van het tweede tot en met zesde leerjaar komen binnen langs de blauwe poort 

en worden daar verwelkomd binnen het nieuwe jaarthema.  

12u10 

- Kleuters en kinderen lagere school eten hun boterhammetjes op in de eigen klas, daarna 

spelen ze buiten. 

- Sommige kleuters en kinderen gaan ’s middags thuis eten. De kleuters gaan langs de bruine 

poort naar buiten, de kinderen van de lagere school gaan langs de blauwe poort naar buiten. 

Deze kinderen worden opgehaald door hun ouders of gaan zelfstandig naar huis vanaf de 

blauwe poort. 

- Om 13u15 gaan de poorten terug open voor deze leerlingen. 



15u25 

- De kleuters gaan naar het grasveld aan de kerk en kunnen daar opgehaald worden door hun 

ouders. De kleuters steken in hun klasrij over en nemen plaats achter de hekkens. Ouders 

wachten totdat de kleuters daar zijn en geven dan teken aan de klasjuf om hun kleuter mee 

naar huis te nemen. Voor de veiligheid van alle kinderen vragen we uitdrukkelijk om GEEN 

kinderen uit de rij te halen totdat de juf een teken geeft. 

- De kinderen van het eerste en tweede leerjaar verlaten de school langs de Kerkstraat 9. Zij 

verzamelen op het grasveldje voor de hoofdingang.  

- De kinderen van L3 tot en met L6 die zelfstandig naar huis gaan, vertrekken eerst naar huis 

(dus voordat de andere rijen oversteken naar het grasveld).  

- De kinderen van L3 tot en met L6 die afgehaald worden, gaan buiten langs de blauwe poort 

en verzamelen ook op het grasveld achter de hekkens. Hier dezelfde vraag als bij de kleuters 

om GEEN kinderen uit de rij te halen totdat er teken gegeven is. 

 

Hoe organiseren we vanaf 2 september? 

- Kleuterschool: zie 1 september 

- Lagere school: 

o Ochtend: 

 Warm onthaal voor alle leerlingen, dit wil zeggen dat alle leerlingen 

rechtstreeks naar de klas gaan als ze toekomen op school. De leerkrachten 

wachten hen op in de klassen. 

 L1 en L2: komen binnen langs de Kerkstraat 9. Eventuele fietsen worden 

daarin het fietsenrek geplaatst. 

 L3 tot en met L6 komen binnen langs de blauwe poort en plaatsen hun 

fietsen ook in de fietsenrekken. 

o Middag: 

 Kinderen die thuis lunchen, gaan buiten (en terug binnen) langs de blauwe 

poort. 

o 15u25: 

 L1 en L2 verlaten de school langs de Kerkstraat. 

 L3 tot en met L6 verlaten de school langs de blauwe poort. 

 

Belangrijk om weten: 

- Het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht in de schoolomgeving. We vragen met 

aandrang om deze maatregel te volgen. 

- De gemeente Rumst werkt mee om de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving mee te 

bewaken: proefopstellingen, frequente controles en boetes op verkeerd parkeren voor 

externen maar ook voor ons. Ook hier dragen wij allemaal toe bij. Parkeren kan achter de 

kerk, in de Kerkstraat (maar niet in de bocht: daar is het steeds verboden om te parkeren). 

 


