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Beste ouders, beste kinderen,

Het coronavirus veranderde onze 
leefwereld de laatste weken snel en 
ingrijpend.

Sommigen onder jullie kregen in 
familie- of vriendenkring te maken met 
het virus. Ik leef mee met die mensen 
die op onvoorziene manier veel te snel 
afscheid moesten nemen van geliefden 
en wens het beste toe aan zij die aan 
het genezen zijn.

Anderen gaven en geven nog steeds 
het beste van zichzelf in één van de 
jobs in cruciale sectoren: het zorgper-
soneel in eerste instantie, maar ook 
alle anderen die ons leven tijdens deze 
periode draaiende houden: van vuilnis-
mannen en -vrouwen over vrachtwa-
genchauffeurs tot jawel, leerkrachten 
en schooldirecties. Aan hen allen richt 
ik een woord van oprechte dank.

Op 15 mei gaan de schoolpoorten te-
rug open, toch minstens gedeeltelijk.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat 
dit geen terugkeer naar voordien zal 
zijn, hoe vertrouwd de school en de 
gezichten op die school ook zijn. Het 
blijft nog minstens tot het einde van 
dit schooljaar een bijzondere situatie 
waarin van iedereen flexibiliteit en 
begrip wordt verwacht. Vanuit het 
schoolbestuur bieden we onze scholen 
alle steun in het nemen van de nodige 
preventiemaatregelen. Zo bieden we 
aan leerlingen, leerkrachten en ouders 
een zo veilig mogelijke omgeving. Ik 
hoop dat u die inspanningen waar-
deert en de voorschriften daarom ook 
samen met uw kind of kinderen zo 
strikt mogelijk naleeft. Ons stedelijk 
basisonderwijs en het schoolbestuur 
doen ondertussen al het nodige om 
verder enthousiast en kwaliteitsvol 
onderwijs aan te bieden.

Tom Vandenkendelaere 
Schepen van Onderwijs 
en Flankerend Onderwijs-
beleid

WIN WIN WIN
Van voor naar achter en omgekeerd, ondersteboven en achterstevoren. Wie durft?... 
Lees, zoek en neem deel aan onze wedstrijd.

Hoe?

• In dit klokje wordt veel verteld over handen wassen… Hoeveel keer tel je deze drie 
letters na elkaar : AND (vb. ... handen of vb. Dit kan. De  ...)

• In dit virusklokje wemelt het van het coronavirus. 
Hier zie je het juiste virus: 
Hoeveel virussen tel je?

Mail je oplossing naar : info@sbsdebrug.be voor 18 mei 2020

Met vermelding :  “naam leerling” 
   ik tel …. Keer AND 
   ik tel …. Keer het juiste virus 
   schiftingsvraag : …… leerlingen uit kleuter en lager zijn op 
   18 mei aanwezig om 9u. op school

Mama’s, papa’s, kinderen…. ZOEK en VIND. Vier boekenbonnen en vier 
dopperdrinkflessen liggen te wachten op een prijswinnaar. Veel succes!

VOORAF 
Huidhonger, het weekendeffect, social distance, afvlakken, lockdown of kweekstokje… 
“Wat hebben we dit jaar toch een pak  bijgeleerd…”
Oh, en hier komt er nog eentje “preteachen”
Nu het virus stilaan zijn greep een beetje lost, zijn we blij dat we van preteachen opnieuw 
“teachen” kunnen maken. Terug naar school voor ons eerste, tweede en zesde leerjaar. 
Naast huidhonger is er schoolhonger. We kijken uit of de school de komende weken 
nog meer leerlingen kan verorberen, want schoolhonger heeft iedereen nu wel. Duimen 
maar!
Maar ondertussen voorzien we onze andere leerlingen ook nog steeds van 
afstandsonderwijs. De opstart van deze klassen combineren we met opvang voor 
onze andere kinderen van de school. Een hele uitdaging, vooral omdat we 
voor leerkracht, kinderen en ouders een optimale veiligheid willen 
waarborgen.
Dit coronaklokje vertelt hoe we ons uit de greep van het virus worstelen. Met 
enthousiasme, maar ook met meer dan 40 preventieve veiligheidsmaatregelen. Van elke 
leerkracht, elk kind en elke ouder verwachten we hier wat medewerking. 

Dit klokje van voor naar achter en omgekeerd, ondersteboven en 
achterstevoren lezen als ouder is een absolute must.
Maatregelen die ook voor ouders zo belangrijk zijn, plaatsen we hier nog eens extra in 
een kleurenbubbel.
Met z’n allen kijken we aan tegen een menu vol opties. Met z’n allen op weg om onze 
honger te stillen: huidhonger en schoolhonger! Met z’n allen …. om eind dit schooljaar 
te kunnen zeggen: “ Wat hebben we dit jaar toch een pak bijgeleerd!”
Uitkijkend naar 15 mei!

Koen Dierynck - directeur 
Sanne Cordier - adjunct-directeur

ONDERWIJS



BUBBELS
Leerlingen van het eerste, tweede of zesde leerjaar 
leerlingen van het lager die naar de opvang komen 
kinderen uit het kleuter…
Allen komen ze terecht in “bubbels” van maximum 14 kinderen. 
De hele dag werken, eten, spelen ze in dezelfde bubbel.

Bubbels voor het eerste, tweede en zesde leerjaar…
Alle klassen worden in twee gesplitst; zo hebben we plots 5 klassen van het eerste leerjaar, 6 
klassen in het tweede leerjaar en 4 klassen in het zesde leerjaar. Al deze klassen krijgen een 
eigen locatie. Kinderen uit  de twee klashelften zullen onderling geen contact hebben; ook niet 
op de speelplaats en ook  niet over de middag. Om beurt zullen ze werken, spelen, sporten en 
eten…

OPGELET: Deze leerlingen starten ’s morgens om 8u.30. Er is voor hen geen speeltijd voor 8u.30 
voorzien. Deze leerlingen gaan na het handen wassen aan de ingang rechtstreeks naar hun lokaal. 

Bubbels voor leerlingen van het derde, vierde en vijfde die naar de opvang komen…
Leerlingen van het derde worden apart in een bubbel opgevangen, leerlingen van het vierde worden apart in een bubbel 
opgevangen, leerlingen van het vijfde worden apart in een bubbel opgevangen in de turnzaal.

OPGELET: Wie voor 8u.30 aankomt, wordt na het handen wassen aan de ingang, doorverwezen naar de turnzaal. 

Bubbels voor kleuters die naar de opvang komen…
Deze kleuters worden apart van het lager opgevangen. 

De school is voor onze kleuters NIET meer toegankelijk via de Brugsesteenweg. Wel via de schoolparking aan 
de STEENSTRAAT.
Aan de parking wachten we de kleuters 
op. Handen wassen en daarna worden 
ze begeleid naar hun kleutergroep. 

Maximaal 14 kleuters komen in een 
kleutergroep. Onze kleuters zullen per 

leeftijdsgroep samen in de opvang zitten. De klasjuffen van die 
leeftijdsgroep zorgen voor hun kleuters.

OPGELET: Kleuters brengen en ophalen gebeurt dus steeds via 
de STEENSTRAAT.

Bubbels in de speeltijd…
De bubbels blijven de hele dag, ook tijdens de speeltijd. Elke 
bubbel gaat om beurt spelen. 

Bubbels tijdens de middag….
De bubbels blijven de hele dag, ook tijdens de middag.  Alle 
kinderen blijven in hun bubbel. Laat daarom je kind bij voorkeur 
op school eten.
Elke bubbel gaat om beurt eten. Onze kleuters eten hun 
boterhammen op in de polyvalente zaal van het kleuter.
De eersteklassers eten in de hal van ons oude schoolgebouw. 
De tweedeklassers eten in de eetzaal van onze nieuwbouw. Het 
zesde leerjaar eet in de refter van ons oud gebouw.
Onze leerlingen van de opvang lager eten in de turnzaal.

Bubbel voor iedereen
De hele school is voortaan een bubbel. Zomaar de school 
binnenlopen kan niet meer. Wie de school wil binnenkomen doet 
dit langs de hoofddeur aan de Brugsesteenweg. Aanbellen en 
even wachten aub.

Handen wassen, handen wassen, 
en nog eens handen wassen!
Basis van alle hygiënemaatregelen : handen 
wassen!

Aan de ingang van de Brugsesteenweg en 
Steenstraat staan twee grote wasgoten. Elke 
leerkracht, elk personeelslid, elke leerling wast 
voortaan bij het binnenkomen van de school de 
handen.

En bij het buitengaan? Heel zeker ook! 

Een leerkracht staat klaar met de zeepspray en 
begeleidt iedereen.

Maar daarbij stopt het niet. Leerlingen die de klas 
binnengaan wassen de handen, leerlingen die 
de klas buitengaan, wassen opnieuw de handen. 
Naar het toilet geweest?... Handen wassen! 

Even snel uitgerekend en onze 
leerlingen die les volgen zullen 
misschien wel tien keer per 
dag de handen wassen.

LAAT DUS 
UW KIND VAN 

LEERJAAR 1, 2 of 6 PAS 
ROND 8U20 OP SCHOOL 

AANKOMEN (INGANG VIA DE 
BRUGSESTEENWEG). 

HAAL UW KIND OM 16U 
VAN SCHOOL AF. VOOR OF 

NA SCHOOL WORDEN 
GEMENGDE BUBBELS 

GEMAAKT.

LAGER VIA 
BRUGSESTEENWEG 
EN KLEUTERS VIA 

STEENSTRAAT



BESMETTINGSGEVAAR BEPERKEN
En dan zijn er nog zoveel andere maatregelen op school die ervoor moeten zorgen dat we  

het besmettingsgevaar zoveel mogelijk beperken:

In het toilet worden de urinoirs 
bij de jongens niet meer 
gebruikt. Leerlingen krijgen de 
richtlijn om het toiletdeksel 
eerst neer te leggen en dan te 
spoelen. Een leerkracht ziet erop 
toe dat alles netjes gebeurt, 
dan handen nadien gewassen 
worden. Nog meer dan vroeger 
wordt het sanitair gereinigd.

Klassen en lokalen worden mechanisch of manueel meerdere keren 
verlucht per dag.

Klassen en lokalen 
worden op de meest 
gebruikte plaatsen 
regelmatig ontsmet 
of gereinigd: de 
lessenaars, het 
digitaal bord, klinken, 
schakelaars, ...

Deurklinken, toiletten, leuningen, 
wasbakken… alle veel gebruikte 
contactpunten doorheen de school 
worden om de twee uur gereinigd.

Leerkrachten dragen een mondmasker of face shield bij het lesgeven. 
Tenzij ze de social distance kunnen verzekeren.

Aan het secretariaat en 
directieruimte wordt een 
afstandszone afgebakend en 
wordt plexiglas voorzien.

Drinkwaterfonteintjes worden afgesloten.

Leerkrachten dragen handschoenen bij toedienen van EHBO Een leerling van wie koorts 
wordt vastgesteld, wordt 
onmiddellijk in een aparte 
ruimte geplaatst. Ouders wordt 
gevraagd om die onmiddellijk 
op te halen. De leerling wordt 
uit de klas verwijderd; de klas 
wordt ontsmet.

Voor wie met de bus komt… ook daar gebeurt 
de nodige ontsmetting en worden de plaatsen 
aangeduid met de nodige social distance. De 
busbegeleider draagt een mondmasker.

Tussen elke 
lunchshift 
wordt het lokaal 
ontsmet.

Leerkrachten zullen erop toezien dat geen enkele groep tijdens het trappenlopen of gebruik van de helling elkaar 
dwarst. 

ZEKER TE ONTHOUDEN!
• Kleuters van en naar school via de Steenstraat, lager via de Brugsesteenweg.

• Stuur je leerling van 1, 2 of 6 best pas tegen 8u.20 naar school. Haal je kind ook best op om 16u.

• Leerlingen van het lager (ook de opvang) brengen hun schoolmateriaal mee.

• Opvang voor kinderen van ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf niet kunnen 
instaan voor opvang. Wekelijks inschrijven hiervoor.

• Naar de opvang? Respecteer onze schooluren aub. Breng uw kind naar de opvang voor of tegen 
8u.30 en haal uw kind op om 12u., 16u. of later.

• Wie naar school komt brengt eigen lunch en watertje mee. Wie nog in de opvang blijft zorgt ook 
best voor een extra koekje.



?
?

?

?

?

?

?

?

?
FAQZIJN WE BESMETTINGSVRIJ?...

Is de school met al deze maatregelen 
besmettingsvrij? Ondanks alle maatregelen 
kunnen we dit nog altijd niet uitsluiten. 
Maar… worden thuis, op het werk, in de 
supermarkt … ook zoveel maatregelen 
genomen?.... 

Alle maatregelen werden genomen na een 
risico-analyse door de arbeidsgeneesheer en 
de preventie-adviseur. Aan de hand van een 
draaiboek van de overheid werkten de drie 
directies, de preventie-adviseur, samen met 
de coördinerend directeur en de schepen van 
Onderwijs samen alle maatregelen uit. 

IK HEB NU NOG VRAGEN….

Geen probleem! We helpen graag. Stel je vraag via ons contactpunt corona@sbsdebrug.be en we antwoorden zo snel mogelijk.

DRAAGT MIJN KIND BETER EEN 
MONDMASKER?....

Mondmaskers zijn verplicht voor onze 
leerkrachten en voor kinderen vanaf 
12 jaar in het middelbaar onderwijs. 
Een mondmasker dragen vereist een 
consequente houding die heel wat discipline 
vraagt. Het mondmasker juist aandoen, niet 
aanraken, aanhouden…. Niet evident voor 
kinderen. Bovendien maakt een mondmasker 
het ook moeilijk werken in klas of tijdens een 
sportactiviteit….

HOE VERLOPEN AL DEZE AFSPRAKEN?...

De voorbije weken werden de leerkrachten 
duidelijk geïnformeerd over alle maatregelen 
die werden vastgelegd. Van hen wordt 
verwacht dat ze deze afspraken consequent 
naleven om optimaal een besmettingsvrije 
school na te streven.

Ook van leerlingen wordt discipline in deze 
nieuwe maatregelen verwacht. De eerste 
schooldag zullen ze via een educatief 
project uitgebreid geïnformeerd worden 
over het coronavirus en het belang van de 
maatregelen die de school moet nemen. Elke 
richtlijn zal geleidelijk aangebracht worden.

En aan ouders vragen we tenslotte ook om 
mee te werken aan een besmettingsvrije 
school. Probeer uw kind van het lager na de 
lessen onmiddellijk op te halen. Ouders lager 
kunnen verzamelen in een afgebakende zone 
op de overdekte speelplaats aan de ingang 
van de Brugsesteenweg. Hou hier zelf de 
nodige social distance

Ouders van kleuters vragen we om de 
kleuters af te zetten aan het kleutergebouw 
op de parking van de Steenstraat. 

KRIJGT MIJN KIND IN HET EERSTE, 
TWEEDE EN ZESDE LEERJAAR WEER 
ALLE LESSEN?...

De resterende dagen leggen we de klemtoon 
op de hoofdvakken. Vooral taal en wiskunde 
( en Frans in het zesde leerjaar) komen aan 
bod. Maar elke bubbel krijgt ook een uurtje 
sport in open lucht van meester Luc. In het 
eerste en tweede leerjaar maken we ook wel 
even tijd voor een muzische activiteit.

OPGELET : we vragen dus dat de leerlingen 
van het eerste, tweede en zesde leerjaar hun 
sportmateriaal meebrengen.

ZIT MIJN KIND IN HET EERSTE, 
TWEEDE EN ZESDE LEERJAAR BIJ ZIJN 
VRIENDJES?...

De klas wordt door de klasleerkracht 
verdeeld in twee bubbels. Daarbij wordt 
gekeken naar twee evenwaardige groepen, 
maar zorgt de leerkracht dat er ook minstens 
één vriendje in de groep zit. De klastitularis 
neemt één groep, een andere leerkracht 
een andere groep. Alle nieuwe lessen of 
instructies zullen in beide groepen door de 
klastitularis gegeven worden.

WANNEER IS ER OPNIEUW SCHOOL 
VOOR DE ANDERE LEERJAREN OF VOOR 
DE KLEUTERS?...

Alles hangt af van de richtlijnen die we van 
de overheid krijgen. Tot hiertoe is daar nog 
geen info over.

ZAL IEDEREEN VAN HET LAGER EEN 
RAPPORT KRIJGEN? ZIJN ER NOG 
TOETSEN?...

Het eerste en tweede leerjaar wordt de 
komende weken permanent geëvalueerd. 
Het zesde leerjaar ook, maar eindigt de 
laatste week met een beperkt aantal toetsen. 
Deze leerjaren krijgen alvast een mini-rapport 
waar de leerkracht de bevindingen weergeeft 
over de voorbije evolutie.

De komende weken wordt ook bekeken of 
dit nog kan plaatsvinden voor de andere 
leerjaren of niet.

Leerlingen die extra zorg kregen worden 
ook verder opgevolgd. En hierover zullen we 
communiceren naar de ouders toe.

ZULLEN ZE NOG IETS LEREN?.....

Jawadde dadde… en nog niet weinig! De 
komende weken leren we kinderen opnieuw 
omgaan met de nieuwe situatie, met 
veranderingen, met het nieuwe “normaal”. 
De eerste dagen keren we terug naar de 
leerstof van halfweg maart. Van daaruit 
bouwen we verder met nieuwe leerstof. 

VOOR WIE IS DE OPVANG?...

De opvang is bedoeld voor kinderen van 
ouders die niet (meer) thuis kunnen werken 
en dus zelf niet kunnen instaan voor 
opvang. We vragen dat kinderen die naar de 
opvang komen ook de schooluren volgen; 
d.w.z. aanwezig voor of vanaf 8u.30 en pas 
opgehaald over de middag, om 16u of later.

We vragen uitdrukkelijk om geen kinderen te 
brengen of af te halen tijdens de schooluren.

Tot slot vragen we ook om elke week in te 
schrijven voor de opvang. Dit kan via www.
sbsroeselare.be of via de rechtstreekse link 
die je wekelijks krijgt toegestuurd.

IS ER OOK 
WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG?...

De school werkt voor de 
woensdagnamiddagopvang samen met KIDZ. 
Op woensdag wordt dus vanaf 11u15 tot 
18u opvang voorzien op de school zelf. Deze 
opvang is betalend volgens de tarieven van 
KIDZ.

IS DE OPVANG GRATIS?...

We starten de school opnieuw op en 
dit betekent dat morgen-, middag- en 
avondopvang opnieuw betalend worden 
volgens de tarieven die ook vermeld staan in 
onze afsprakennota. 

WAAR ZET IK MIJN KIND AF? WAAR 
HAAL IK MIJN KIND OP ?

Kleuters worden voor de rest van dit 
schooljaar afgezet of opgehaald op de 
parking aan de Steenstraat.

Het lager komt binnen en verlaat de school 
via de Brugsesteenweg.

OPGELET: op woensdagnamiddag is er vanaf 
12u. de opvang door KIDZ. Iedereen (kleuter 
en lager) wordt dan afgehaald aan de opvang 
via de Brugsesteenweg.

WAAROM IS ER GEEN WARME 
MAALTIJD? IS ER OOK SOEP?...

De school vraagt aan elke leerling om 
lunchpakket en eigen water mee te brengen. 
Zo vermijden we besmetting en nog eens 
extra personeel.

RIJDT DE BUS?...

Vanaf vrijdag 15 mei is er opnieuw 
busvervoer. De ophaal- en afzettijden samen 
met de stopplaatsen blijven dezelfde. Ook 
hier zijn strikte veiligheidsmaatregelen 
afgesproken.

MOET MIJN KIND NAAR SCHOOL?...

De school voorziet een zo veilig mogelijke 
omgeving. In die omgeving raden we sterk 
aan om uw kind naar school te laten komen. 
Uw kind zal er optimaal onderwijskansen 
krijgen. Daarnaast maakt het opnieuw 
contact met vrienden, leert het samen 
werken en spelen.

IS HET NU GEDAAN MET GOOGLE 
CLASSROOM?...

Leerlingen uit het derde, vierde en vijfde 
leerjaar blijven werken met Google 
Classroom. Ook in de andere leerjaren blijven 
we hiermee verder werken. Maar nu de 
leerkracht opnieuw fulltime in de klas staat, 
zal dit wel een stuk minder zijn.Blijf in elk 
geval Google Classroom met uw kind volgen.


