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         Oostende,29 mei 2020 

 

Beste ouder(s) 

De heropstart van de lessen van de kleuters  is gepland op woensdag 3 juni 2020. 

De heropstart van de lessen voor het basisonderwijs  op school is gepland op vrijdag 5 juni 2020. 

Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop! 

De volgende algemene afspraken en richtlijnen kunnen we jullie al meegeven: 

1. Wat zijn de schooluren ? 

• De school start op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag om 08.45 en eindigt om 15.55. 
Op woensdag start de school om 08.45 en eindigt om 11.30. 
We vragen aan de ouders om de leerlingen zo dicht mogelijk  bij het aanvangsuur naar school te brengen en zo 
dicht mogelijk bij het sluitingsuur te komen ophalen. 
 
 

2. Waar  komen we de leerling brengen / afhalen ? 

• Om de veiligheid te bewaken van uw kind en het personeel alsook van uzelf, zullen de 
leerlingen de school betreden en verlaten via verschillende in/uitgangen.  
Zit uw kind in de klas van: 

o Juf Nadine 
o Juf Michelle  
o Meester Maarten/ juf Marieke 
o Juf Ellen 
o Juf Maité 
o Juf Caroline  
o Juf Fauve 

Dan kunt u uw kind afzetten/opwachten aan de hoofdingang. Uw kind zal via deze poort de school 

verlaten. Gelieve voldoende afstand te bewaren op daarvoor aangegeven kruisjes.  

Zit uw kind in de klas van: 
o Juf Pascale 
o Juf Jessica 
o Juf Fleur 
o Juf Valerie (speelleerklas) 
o Juf Edith 
o Juf Jolien 
o Juf Nathalie 
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o Meester Guillaume 
o Juf Aurélie 
o Juf Sofie Dhondt 

 

• Dan kunt u uw kind afzetten/opwachten aan de poort aan de fietsenstalling (parking). Uw 
kind zal via deze poort de school verlaten. Gelieve voldoende afstand te bewaren op de 
daarvoor aangegeven kruisjes. 

 

Zit uw kind in de klas van: 
o Meester Sven 
o Juf Sofie Deloof 
o Juf Melanie 
o Meester Dimitri 
o Juf Ilse 
o Juf Sofie Van Coile (meester Wesley) 
o Juf Annick 
o Juf Nele 
o Juf Valery (kleuter) 
o Juf Katrien 

 

• Dan kunt u uw kind afzetten/opwachten aan de poort van de speelplaats (Meeuwenplein) op 
de parking. Uw kind zal via deze poort de school verlaten. Gelieve voldoende afstand te 
bewaren op de daarvoor aangegeven kruisjes. 
 

 

 

3. Middagmaal  

• Er zijn dit schooljaar geen warme maaltijden meer op school. Het is de bedoeling dat elke leerling zijn eigen 
lunchpakket / drankje meebrengt naar school. 

• De leerlingen eten op school. Als een leerling toch naar huis gaat om te eten kan hij in de namiddag NIET meer 
aansluiten bij zijn klasgroep , dan moet deze leerling in de namiddag thuisblijven. 
 

 

 
4. Kan mijn kind naar de voor- en naschoolse opvang ? 

Er kan gebruik gemaakt worden van de voor- en naschoolse opvang ( 07.30-18.00). Wanneer we echter merken dat er 
teveel leerlingen aanwezig zijn zal er een stop worden ingelast en zullen de kinderen van wie ( beide ) ouders een 
werkattest kunnen voorleggen voorrang krijgen. 
 

5. Wie moet een mondmasker dragen?  
Alle personeelsleden  zijn verplicht een mondmasker te dragen. De leerlingen moeten geen mondmasker dragen  
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6. Er is geen leerlingenvervoer, de ouders dienen hun kind zelf naar school te brengen en op te halen. 
 

7. Wat als mijn kind toch ziek zou worden ? 
Moest een leerling toch ziek worden zal de leerling in  afzondering worden geplaatst. De leerling zal dan een mondmasker 
en handschoenen moeten dragen. De koorts zal genomen worden en de ouders gecontacteerd. In geval van koorts zal 
aan de ouders gevraagd worden om hun kind te komen ophalen en een dokter te consulteren. Als we de ouders niet 
kunnen bereiken zal de school zelf een dokter contacteren en zullen de kosten moeten betaald worden door de ouders. 
 

8. Er wordt niet meer aan pré-teaching gedaan en er worden ook geen bundels meer rondgebracht / opgestuurd  
 

9. Mogen we met aandrang vragen ,  in functie van de veiligheid van onze leerlingen,  dat er niet op het schooldomein 
wordt gereden met de wagen. De leerlingen zullen gebruik maken van de parking om de school te betreden en te 
verlaten. Voor de school is er een zoen- en vroemzone waar u uw kind veilig kan laten uitstappen. Alvast bedankt voor 
de medewerking 
 
 
 
 

Het volledige team van De Vloedlijn wenst jullie veel sterkte toe tijdens deze moeilijke tijden. We hopen uiteraard dat jullie 

allemaal in goede gezondheid verkeren. 

Verzorg jullie goed en hopelijk tot gauw ! 

 

Mvg, 

Ann Hindryckx 

Directeur MPI De Vloedlijn / De Zandkorrel 
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