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Betreft: aanpassing corona maatregelen bij brengen en ophalen leerlingen 
 
Beste ouders, 
 
Graag uw uiterste aandacht voor volgende regeling die ingaat vanaf morgen dinsdag 
20/10/2020. Door de evolutie van het aantal besmettingen kunnen wij niet langer ouders 
onthalen op het schoolterrein. Met deze maatregel willen we het aantal contacten verlagen. 
De leerlingen worden vanaf morgen onthaald en opgehaald aan de schoolpoort. Hieronder 
wordt voor iedereen de regeling besproken.  
 
Het onthaalmoment ’s morgens. 
 
Ouders met leerlingen enkel in de lagere afdeling: 
De leerlingen komen binnen tussen 8u25 en 8u40 via de Aartshertoginnestraat. Ouders 
blijven op het voetpad. 
 
Ouders met leerlingen enkel in de kleuterafdeling: 
De leerlingen komen binnen tussen 8u25 en 8u40 via de Hendrik Serruyslaan. Ouders blijven 
op het voetpad. 
 
Ouders met leerlingen in de kleuter- en lagere afdeling: 
De leerlingen komen binnen tussen 8u25 en 8u40 via de Hendrik Serruyslaan. Ouders blijven 
op het voetpad. 
 
Het afhaalmoment ’s avonds. 
 
Ouders met leerlingen enkel in de lagere afdeling: 
De leerlingen verlaten de school tussen 15u35 en 15u50 via de Aartshertoginnestraat. 
Ouders blijven op het voetpad. 
 
Ouders met leerlingen enkel in de kleuterafdeling: 
De leerlingen verlaten de school tussen 15u35 en 15u50  via de Hendrik Serruyslaan. Ouders 
blijven op het voetpad. 
 
Ouders met leerlingen in de kleuter- en lagere afdeling: 
De leerlingen verlaten de school tussen 15u35 en 15u50 via de Hendrik Serruyslaan. Ouders 
blijven op het voetpad. 
 
Het afhaalmoment ’s middags 
 
Leerlingen lager en kleuter die over de middag naar huis gaan worden via de 
Aartshertoginnestraat gebracht en opgehaald. Het uur wordt afgesproken met de klastitularis. 
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Vermoedelijk zal er ’s ochtends en ‘s avonds een wachtrij zijn aan de schoolpoort. Wij vragen 
u steeds een mondmasker te dragen en op het voetpad 1,5 meter afstand te houden. Er 
kunnen mogelijks politiecontroles volgen wat het opvolgen van de coronamaatregelen aan 
de schoolpoort betreft. 
 
Zoals u bemerkt is er geen gespreid onthaal en ophaalmoment zoals in juni 2020! De 
schooluren wijzigen niet! 
 
De leerkrachten zullen aan de schoolpoort staan om de leerlingen één voor één binnen te 
laten en ’s avonds naar de ouders toe te leiden. 
 
Opnieuw vragen wij uitdrukkelijk om niet te laat te komen, zorg ook dat uw kind niets vergeet 
zoals onder andere zwemgerief of lunchpakket. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
 
 
Leerlingen die tussen 7u en 8u00 gebracht worden kunnen tot aan de opvang klas gebracht 
worden. Vanaf 8u00 worden leerlingen onthaald aan de Hendrik Serruyslaan. De poort aan 
de Aartshertoginnestraat zal dicht zijn. 
 
Leerlingen die na school in de opvang / studie blijven kunnen vanaf 16u00 door de ouders 
afgehaald worden op de speelplaats bij droog weer, bij regenweer aan het opvanglokaal of 
de hall. Dit via de Hendrik Serruyslaan waar de deur vanaf 16u zal open zijn. 
 
Beste ouders, het schoolteam is zich bewust dat deze regeling van iedereen een bijkomende 
inspanning en geduld zal vragen. Deze regeling tast onze schoolfilosofie aan waarbij wij een 
warme school willen zijn en nauw contact met de ouder in het hart dragen. Door het covid 
virus en in het belang van iedereens veiligheid vraag ik u toch deze maatregelen nauw op te 
volgen. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kan u steeds mailen naar info@degroeiboom.be. Zorg ook 
dat u steeds uw smartschoolberichten nakijkt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Nicolas Vanhaverbeke 
Directeur. 
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