
 

Beste ouders 

We hebben de definitieve beslissing gekregen omtrent de opstart van onze kleuterschool.  

Op dinsdag 2 juni kunnen alle kleuters opnieuw naar school.  

Elke klas wordt gezien als een bubbel. Hierdoor kan elk kind in zijn eigen klasje terug naar 

school.  

Er worden geen warme maaltijden aangeboden, de kinderen eten in hun klas. Ook zal er geen 

afstandsonderwijs (zoom+ live-momenten) georganiseerd worden. Speelgoed van thuis is niet 

toegelaten. 

Deze bubbels zullen ook in verschillende afgebakende zones spelen zodat ze niet in contact 

komen met andere bubbels. 

De veiligheidsmaatregelen blijven ook behouden (handen wassen, gebruiken van handgel, 

desinfecteren van contactoppervlakken, poetsplan,…) . Zie plan van aanpak. 

Er is geen mogelijkheid om voor- en naschoolse opvang te organiseren.  

De schooldag loopt van 8u tot 16u (woensdag tot 12u30). 

De kinderen kunnen op school afgezet worden tussen 8u en 8u45 en opgehaald worden 

tussen 15u15 en 16u00 (op woensdag tussen 11u45 en 12u30) . Ouders worden niet 

toegelaten binnen de schoolgebouwen (enkel op afspraak). 

Om drukte aan de poort te vermijden willen we vragen om jullie kinderen gespreid af te zeten 

en op te halen. Dit op volgende tijdstippen en rekening te houden met de social distancing, 

broers en zussen kunnen natuurlijk samen afgezet worden.  

    Afzetten     Ophalen  

3e kleuterklas:     tussen 8u en 8u15  15u45 en 16u (woe: 12u15-12u30) 

2e kleuterklas:    tussen 8u15 en 8u30       15u30 en 15u45 (woe 12u00-12u15) 

Peuters en 1e kleuterklas :  tussen 8u30 en 8u45   15u15 en 15u30 (woe 11u45-12u) 

 

Via onderstaande link vinden jullie nogmaals de praktische info terug omtrent onze 

organisatie.  



https://youtu.be/CrkIOdZe4HE  

 

We begrijpen dat deze maatregelen inspanningen zullen vragen van alle betrokken partijen. 

Daarom vragen we begrip voor de genomen beslissingen. Voor vragen: 

directeur@schooldekei.be of 055/42 22 29) 

 

Blij en verheugd om alle onze kleuters terug te zien! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team De Kei 
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