
Heropstart van de school vanaf 2 juni: algemene informatie 

Beste ouders, 

Met deze brief willen we jullie informeren hoe we, in 

grote lijnen,  de heropstart van onze natuurschool De 

Ritsheuvel kunnen organiseren op dit moment met de 

veiligheidsvoorschriften die er nu zijn. Morgen, 

woensdag 27 mei, komt de veiligheidsraad samen. 

Afhankelijk van de beslissingen die daar genomen 

worden passen we dit plan nog aan. Gedetailleerde 

informatie per klas kunnen we daardoor pas bezorgen 

op donderdag 28 mei. 

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

 We starten de kleuterschool voltijds op vanaf dinsdag 2 juni. 

 Alle klassen van de lagere school kunnen we, door de huidige 

veiligheidsvoorschriften, twee volle dagen verwelkomen.  

 Pre-teaching stopt, er kunnen wel huistaken gegeven worden. 

 De gewone voor- en naschoolse opvang blijft georganiseerd. 

 De noodopvang tijdens de schooluren kunnen wij als school niet meer organiseren.  

 De klassen van groep 1, groep 2 en groep 3 van de lagere school worden momenteel 

nog in twee bubbels gesplitst.(social distancing) 

 De klassen van groep 4, groep 5 en groep 6 zijn kleiner dan 20 kinderen en vormen 

dus één klasbubbel. Zij krijgen les in aangepaste lokalen, meestal niet het eigen 

klaslokaal dus. 

 De verschillende bubbels eten in hun leslokaal en spelen op aparte plaatsen.  

Met deze regelingen beperken we de contacten tussen de bubbels. 

 Hygiënevoorschriften worden nageleefd: handen wassen, social distancing, 

onderhoud lokalen, … 

Noodopvang: 

We kunnen met deze heropstart als school geen noodopvang organiseren binnen de 

schooluren. We zijn nog in overleg met het lokaal bestuur of er een alternatief kan geboden 

worden. 

Wanneer wordt mijn kind van de kleuterschool verwacht op school? 

De kleuters komen elke dag naar school binnen de schooluren. De ingang voor de kleuters is 

langs de witte deur op de parking. Je kleuter wordt daar opgevangen, ouders kunnen we nu, 

jammer genoeg, niet toelaten op school.  

Wanneer wordt mijn kind van de lagere school verwacht? 

Jullie ontvangen donderdag 28 mei alle info hierrond, afhankelijk van de beslissing van de 

veiligheidsraad op woensdag 27 mei. 

Met vriendelijke groeten, 

Tiny D’hollander 

Directeur Natuurschool De Ritsheuvel. 

 

 



 


