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Roeselare 26/05/2020 

Beste ouders 

Covid-19 blijft ons uitdagen. Ondanks weinig of geen versoepeling van de maatregelen proberen we vanaf dinsdag 2 
juni alle kinderen halve dagen les te geven in hun klasgroep. (onder voorbehoud van goedkeuring door de 
veiligheidsraad) 

Voor de sloebers en kapoenen (Juf Sarah, Meester Anton en Juf Annelies) verandert er weinig. Zij krijgen elke 
voormiddag les van 8.50u tot 11.50u. Dit gebeurt in drie bubbels. Vanaf volgende week is er dan wel geen 
afstandsonderwijs meer. 

De bengels, makkers en kastaars (Meester Dominiek, Juf Brinda, Ann, Annelies en Marieke) krijgen les elke 
voormiddag van 8.40u tot 11.40u. Ook zij blijven zoveel als mogelijk in dezelfde bubbel.  

De trotters (Juf Phebe, Bieke en Hilde) krijgen les van 8.30u tot 11.30u in twee groepen.  
 
In de namiddag is er beperkte noodopvang voor kinderen waarvan beide ouders moeten werken. Gelieve ons daar 
wekelijks van te verwittigen als je daar gebruik wil van maken. 

De noodopvang start om 7.00u en loopt ’s avonds tot 18.00u (Juf Nancy). Vanaf 8.20u worden de kinderen 

opgevangen per klasgroep. De trotters gaan dan direct naar hun klas. De anderen spelen in de vier zones op de 

speelplaats.  

We vragen aan de ouders om hun kinderen, indien mogelijk tussen 8.20u en 8.40u aan de schoolpoort af te zetten. 

We mogen nog steeds maar ¼ van de beschikbare plaatsen op de bus inzetten. De wisselparking kan ook niet 

gebruikt worden. Dit maakt dat het busvervoer zeer beperkt kan ingezet worden. Ouders die voor bepaalde ritten 

geen vervoer hebben, kunnen het secretariaat bellen op het nummer 051/203312 voor donderdag 28 mei 12u. We 

verzamelen alle vragen en proberen vanaf volgende week dan een aantal busritten te plannen. We kunnen echter 

niets beloven. 

Op deze manier proberen we zo maximaal mogelijk te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. We kunnen echter 

geen sociale afstand verzekeren. Gelieve hiermee rekening te houden. 

 

Deze laatste weken zullen we inzetten op het welbevinden van de leerlingen. Uiteraard zorgen we dat we een goed 

beeld van de leerlingen hebben waardoor we de start van volgend schooljaar al kunnen voorbereiden. Iedereen zal 

een rapport zonder punten ontvangen. Het rapport zal beschrijven wat er aan bod kwam en hoe dat lukte. Dit is 

belangrijk om te weten waar we de draad in september opnieuw moeten oppikken.  

We hopen op deze manier dit uitzonderlijk schooljaar goed te kunnen afsluiten met de kinderen.  

 

Bedankt voor alle begrip ! 

Team De Hagewinde 

Jo Degrande 
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