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Heropstart fase 2 in BME 

Op donderdag 4 juni voor kleuters en 

op maandag 8 juni voor lagere school 

  

 

Wie krijgt les op school? 
1ste, 2de en 3de lj op maandag en donderdag ( Neigem in eigen vestigingsplaats) 

4de, 5de en 6de  lj op dinsdag en vrijdag 

Kleuters op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (elk in hun eigen 

vestigingsplaats) 
Woensdag wordt er geen les gegeven 

 

Begin- en einduren: 

1A, 2A, 3A, 4A, 5A en 6A: aankomst tussen 8u20 en 8u40/ afhalen 15u30 
1B, 2B, 3B, 4B, 5B en 6B: aankomst tussen 8u00 en 8u20/ afhalen 15u15 

Kleuters Nieuwstraat, Donkerstraat, Neigem en lager Neigem: aankomst tussen 8u15 en 

8u45/ afhalen tussen 15u30 en 16u00 

Gelieve deze uren te respecteren 
  

 

Wat breng je mee naar school? 
• Lunchpakket, water, fruit en koekje (er zijn geen drankjes, soep en warme 

maaltijden op school!) 

• Boekentas 

• Verjaardagtraktaties zijn niet toegelaten 

 
 

 
 

• Afstandsleren wordt stopgezet maar wordt vervangen door huiswerk in het lager 

 

 

Veiligheid 
• De interne preventiedienst Hartencollege maakte een nieuwe risicoanalyse  

• De overlegorganen binnen Hartencollege keurden de preventiemaatregelen en 

het aangepast pedagogisch draaiboek goed 

• Alle volwassenen dragen verplicht een mondmasker bij het brengen en ophalen 
van de kinderen  

• We garanderen het naleven van de klasbubbels tussen 8 u en 16 u, ook tijdens 

de speeltijden  

• In de voorschoolse en naschoolse opvang kunnen wij de bubbels niet meer 
bewaren 

• Social distance bij brengen en ophalen blijft behouden 

• Gebruik van handontsmetting en handen wassen blijven van toepassing 

• Zieke kinderen mogen niet naar school of opvang komen 
 

 

Opvang 

Opvang lesvolgende kinderen lager: containerklas Nieuwstraat 

Opvang lesvolgende kleuters Nieuwstraat: kleuterspeelzaal 
Opvang lesvolgende kinderen Donkerstraat en Neigem (voor 8 u en na 16 u): 

voetbalkantine Osta 

Opvang niet-lesvolgende kinderen lager en kleuters: voetbalkantine Osta 

 
      •   Ouders moeten verplicht vooraf inschrijven via  link op inschrijvingsperiode 

            

         Inschrijvingsperiodes: 

         2 juni tot 5 juni zal afgesloten worden op zondag 31 mei om 19u. formulier1 

         8 juni tot 12 juni zal afgesloten worden op donderdag 4 juni om 19u formulier2 

         15 juni tot 19 juni zal afgesloten worden op donderdag 11 juni om 19u formulier3 

         22 juni tot 30 juni zal afgesloten worden op donderdag 18 juni om 19u formulier4 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vmIq6LJVBUCO2p1sJctR4BkKTbhDD09PpuDnYr0w-VpUMVY3QzJSUDZLU0dLN1RWREVJUENCVE9aRCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vmIq6LJVBUCO2p1sJctR4BkKTbhDD09PpuDnYr0w-VpUOE9GV1U3UjlIUkxPTEgwMkIzUk1QUzU0UiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vmIq6LJVBUCO2p1sJctR4BkKTbhDD09PpuDnYr0w-VpUQVVRQkE2NjFaUDdGOTcwN0I2RVhZUTVITiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vmIq6LJVBUCO2p1sJctR4BkKTbhDD09PpuDnYr0w-VpURElUVVRPQlMwWFZaTUJQQkc4N09IS09OMSQlQCN0PWcu
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Onze schoolbus zal terug rijden. 
Ook inschrijven is nodig, zie link inschrijvingen opvang. 

 

Mondmasker is verplicht op de bus voor de kinderen en begeleiders. 

Ouders voorzien dit voor hun kind. 

 
 

• Bij vragen of zorgen neem je contact op met de klastitularis, secretariaat of 
directie via mail of telefoon 

 

 
 

Communicatie 

• De school geeft informatie door via deze kanalen: 

o Website: algemene brieven voor ouders 

o Mail 
o Microsoft Teams 

o Telefoon 

 

  

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JLHwa6Uzht8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLHwa6Uzht8
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/stay-positive-inspirational-quote-happiness-modern-calligraphy-phrase-hand-drawn-heart-simple-vector-lettering-image132131914&psig=AOvVaw194AGCrhMYM8cUcqwQ5HfU&ust=1586598894563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiAt8_L3egCFQAAAAAdAAAAABAE

