
Beste ouder(s), 

Door de overschakeling naar code oranje mogen we geen ouders meer in het 
schoolgebouw toelaten. Daarnaast moeten we de leerlingen per leerjaar zo veel 
mogelijk gescheiden houden in het schoolgebouw. 
Voor het ophalen hebben we twee scenario's uitgewerkt. 

Bij droog weer: 

• kleuters spelen op de kleuterspeelplaats 
• leerlingen die in de huiswerkklas blijven, gaan naar de studiespeelplaats 

(voetbalpleintje) 
• leerlingen die direct worden opgehaald, wachten op de kleuterspeelplaats. 
• leerlingen die zelfstandig naar huis gaan, stappen mee met de begeleide rijen. 

Bij regen: 

• kleuters van juf An en juf Sabine wachten in hun eigen kleuterklas 
• kleuters van juf Greet wachten in de tussenklas (klas tussen juf An en juf 

Sabine) 
• leerlingen worden per leerjaar opgevangen in verschillende lokalen in blok B. 
• aan de ingang van blok B (groene deur) staan er leerkrachten. Zij halen de 

kinderen op in blok B en sturen ze door naar de kleuterspeelplaats. 
• Rond 16.10u begint dan de gewone avondopvang. 

Graag nog aandacht voor volgende zaken: 

• ouders die hun kinderen brengen of ophalen aan de hoofdingang Garenmarkt, 
nemen afscheid of wachten hun kind op de stoep op. Ze komen niet tot aan 
de fietsenstalling. 

• We laten de kinderen zo veel mogelijk buiten spelen tijdens de pauzes, ook bij 
lichte regen. Daarnaast worden de klassen ook extra verlucht. Hierdoor is 
het in de klassen minder warm dan gewoonlijk. Gelieve hiermee rekening te 
houden en de kinderen aangepaste kledij aan te trekken voor binnen en 
buiten. 

Alvast dank om rekening te houden met de zoveelste aanpassing. We hopen heel 
hard dat we snel terug mogen overschakelen naar code geel. 

Vriendelijke groet 
directeur Martine 
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https://www.karel-de-goede.be/scholen/

