
Beste ouder, 
Zoals afgesproken stuur ik jullie via deze weg het draaiboek voor de heropstart van 
de kleuterafdeling door… 

DRAAIBOEK HEROPSTART KLEUTERONDERWIJS 
1 RISICOANALYSE 
In onze school werd een risicoanalyse uitgevoerd. Deze voldoet aan alle 
veiligheidsvoorschriften waardoor onze school geopend kan worden voor het 
aanbieden van kleuteronderwijs. 
 2 ALGEMENE RICHTLIJNEN & VERLOOP VAN DE SCHOOLDAG 

 
1. De school gaat open om 8u25. De lessen starten om 9u00. 
2. Wie voor 8u25 zijn kleuter op school afzet, dient gebruik te maken van de 

voorschoolse opvang De Jutter (gelieve vooraf in te schrijven, meer info op 
http://www.depanne.be/dienst-buitenschoolse-kinderopvang ) 

3. Gelieve één per één aan te schuiven met uw kleuter op het voorplein tot aan 
de ingangspoort. Respecteer de nodige afstand door gebruik te maken van 
de wachtmarkeringen op de grond. (Dit om samenscholingen te voorkomen) 

4. Neem afscheid aan de poort en geef uw kleuter af aan de kleuterjuf. De 
handjes van uw kleutertje worden aan de ingang eerst ontsmet.  

5. De kleuters worden naar de speelplaats gebracht en volgen de richtlijnen van 
de kleuterjuf op.  

6. De kleuters zullen overdag zowel binnen- als buitenactiviteiten krijgen.  
7. Wanneer de kleuters binnen vertoeven, blijven ze in een vaste bubbel en 

zitten ze in een vast lokaal. 
8. De kleuters zullen zoveel mogelijk activiteiten en les buiten krijgen. Dit wordt 

aangeraden. Geef daarom zonnecrème en een zonnehoedje of petje mee 
met uw kleuter. Laat uw kind speelkledij en speelschoenen dragen om naar 
school te komen. 

9. De buiten-speel-momenten kunnen officieel vanaf 2 juni gezamenlijk 
gebeuren. 

10. Het verlaten van de school gebeurt via de uitgang van de 
lerarenparking/fietsberging (houten poort 2) en volgens de aangeduide 
route. Het is toegestaan dat er één ouder wacht om hun kind(eren) en dit in 
een groene vierkant. 

11. Lunchpauze: indien uw kleuter thuis eet, kunt u hem/haar afhalen om 11u30 
aan de uitgangspoort. Gelieve te wachten in de groene vierkanten op de 
parking. (De kleuters worden terug verwacht op school tussen 12u30 en 
12u50.) 
De eerste schooldag (4 juni) krijgt u een brief mee met invulstrook en 
afspraken rond de lunchpauze. Gelieve de invulstrook in te vullen en af te 
geven op vrijdag 5 juni.  

12. Voor leerlingen die niet naar huis kunnen over de middag, dienen de ouders 
een lunchpakket met water/sapje te voorzien. Het middagmaal wordt 
verplicht in de vaste bubbel genuttigd.  



13. Tussendoortjes: water en koekjes krijgen de kinderen van de school. Tutti frutti 
wordt weer opgestart. 

14. De schooldag eindigt om 15u50. Eventueel kunnen de kleuters wachten bij de 
juf op grote broer of zus om naar huis te gaan. (Geef dit aan via de invulstrook 
op de brief.) 

15. U kunt ook terecht bij de Jutter indien uw kleuter langer op school moet 
blijven. Gelieve de opvang via de Jutter zelf te organiseren. Ook ’s avonds 
gaat de opvang van de Jutter door op de eigen campus. 

3 ANDERE BIJZONDERHEDEN 

 
16. Het secretariaat is maar beperkt en bij hoogdringendheid 

toegankelijk.  
Ouders worden enkel op school toegelaten na afspraak. 
Ouders dienen nog steeds een mondmasker te dragen als ze 
het schooldomein betreden.  

17. Bij koorts of ziekte gelieve uw kind zelf thuis op te vangen. 
18. Wanneer uw zoon of dochter ziek wordt op school, bellen we u op en vragen 

wij u om uw kind onmiddellijk af te halen. 
19. Indien uw kleuter corona heeft, gelieve de school onmiddellijk op de hoogte 

te brengen. 
20. Hebt u nog vragen? Bel of mail me gerust tijdens de schooluren. 

 
 
Zorg goed voor uzelf en je naasten. 
 
Met vriendelijke groetjes, 
Saskia Ghysel                                                                                                                                     
Directie GO! BS De Tuimelaar 
Verenigingstraat 17 
8660   De Panne 
058/413 313 - 0497/43.03.48 
dir.bsdepanne@go-scholengroepwesthoek.be 
www.detuimelaar.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Beste ouder, 
 
De komende dagen onderzoeken de kleuterleidsters en ik hoe we veilig de lessen in 
onze kleuterafdeling kunnen organiseren.  
Daarbij gebruik ik het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat ik van de 
overheid kreeg.  
Daarom vraag ik u om per kleuter de online bevraging te willen invullen, zo kan ik 
precies in kaart brengen hoeveel kinderen er zullen aanwezig zijn vanaf 4 juni.  
Gelieve de via de link de bevraging in te vullen. 
 
Zorg goed voor uzelf en je naasten. 
 
Met vriendelijke groetjes, 
Het kleuterteam en de directie. 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Rs0AgoAbqfYv-OVVrTWsZ2FnINmOUe8M-
cyB0Emx6yk/edit?usp=sharing 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
jC6kn6yB4lP6gSzDscrlvCTyWSBkZ7lrPXmiTfY9Xs024w/viewform?usp=sf_link 
 
 
Saskia.ghysel@go-scholengroepwesthoek.be 
RileeRoos2020 
 


