
Heropstart van de school vanaf 15 mei: algemene informatie. 

 

 

Beste ouders, 

 

Met deze brief willen we jullie informeren hoe we de 

heropstart van onze natuurschool De Ritsheuvel zullen 

organiseren, rekening houdend met de 

veiligheidsvoorschriften die ons worden opgelegd. 

Met het team en onder goedkeuring van het schoolbestuur nemen we deze beslissingen: 

• We starten vanaf vrijdag 15 mei de school terug op 

voor groep 6, groep 1 en groep 2. 

• Groep 6 herstart met vier halve dagen per week.  

Maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag en 

donderdagvoormiddag. Met uitzondering voor vrijdagvoormiddag 15 mei. Op die dag 

gaan we proefdraaien en willen we graag ook deze kinderen op school. 

• Groep 1 en 2 herstart met vier volle dagen per week. We verwachten deze kinderen 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

• We werken in groepen van max. 12 kinderen. (bubbels) 

• Elke bubbel zit in een apart lokaal en heeft een eigen kleur. 

• Elke bubbel heeft aparte pauzemomenten of op een ander deel van de 

speelplaats/speelweide/ritsheuvel. 

• De verschillende leerjaren starten en eindigen op een verschillend moment.  

Met deze regelingen beperken we de contacten tussen de groepen. 

• Hygiënevoorschriften worden nageleefd: handen wassen, social distancing, 

onderhoud lokalen, … 

Ouders van de leerlingen van groep 1,2 en 6: 

Jullie zullen volgende week ingelicht worden met de concrete informatie. 

Aan deze ouders vragen we met aandrang op de niet-lesdagen de kinderen thuis op te 

vangen en geen gebruik te maken van de noodopvang. Hier is het aantal plaatsen beperkt. 

 

Ouders van kleuters, groep 3,4 en 5: 

De regeling van pre-teaching blijft doorlopen. 

 

Noodopvang: 

We kunnen beperkt noodopvang organiseren op school. 

Algemene regel blijft: wanneer één van de ouders thuis werkt worden de kinderen thuis 

opgevangen. 

Wanneer kan je wel gebruik maken van de noodopvang op school? 



1. Kinderen waarvan de ouders werken in de zorgsector, voedingssector of distributie. 

2. Kinderen waarvan beide ouders terug gaan werken vanaf 4 mei. 

3. Kinderen uit éénoudergezinnen waarvan de ouder terug gaat werken vanaf 4 mei. 

4.Kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

We vragen ook om enkel in noodzaak gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang. 

De beschikbare plaatsen zijn ook hier beperkt. 

Je dient voor elk kind wekelijks afzonderlijk in te schrijven via de link die je ontvangt van de 

klastitularis of die je terug kan vinden op de website van de school. 

 

Beste ouders, 

We beseffen dat deze werking sterk afwijkt van de gewone werking. We rekenen op jullie 

flexibiliteit en medewerking om deze periode tot een goed einde te brengen. 

We waarderen de inspanningen van iedereen en hopen iedereen snel in goede gezondheid 

te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Tiny D’hollander 

Directeur Natuurschool De Ritsheuvel. 

 

 

 

 


