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 Liedekerke,  dinsdag 1  september 2020 
 
Beste ouder(s) 
 
Vooreerst wens ik u in naam van alle personeelsleden te bedanken voor het vertrouwen in onze school. Samen maken we 
er opnieuw een fijn en leerrijk schooljaar van dat hopelijk – ondanks de huidige gezondheidscrisis – zo normaal mogelijk 
zal verlopen. 
 
In bijlage van deze brief zit een infobrochure waarin heel wat belangrijke schoolse informatie meegedeeld wordt die u thuis 
kan bewaren. Daarnaast zal u ook enkele documenten vinden die terugbezorgd moeten worden aan de klasleerkracht. Mag 
ik u vragen deze tegen uiterlijk vrijdag 4 september 2020 ingevuld mee te geven met uw kind. 
 
Het schoolreglement wordt niet meegegeven in een papieren versie maar kan u ten allen tijde digitaal raadplegen op onze 
schoolwebsite via de volgende link: https://www.debij.be/schoolwerking/schoolreglement. 
Op deze manier dragen we ons ecologisch steentje bij en proberen we samen de papierberg te verminderen. 
Indien u toch een papieren versie wenst dan kan u dit steeds inkijken of een duplicaat vragen op het schoolsecretariaat. 
 
Hieronder een overzicht van de documenten die u nu ontvangt: 
- Deze welkomstbrief met daarin een overzicht van wat nieuw is dit schooljaar en de coronarichtlijnen die van toepassing 

zijn voor onze school. 

- Een infobrochure met daarin heel wat informatie en 4 ziektebriefjes voor de ouders  mag thuis bewaard worden. 

- Update contactgegevens leerlingen (BLAUW PAPIER)  moet ingevuld terugbezorgd worden aan de klasleerkracht. 

- Toestemmingsformulier ‘alleen naar huis’ waarbij u kan aangeven of uw kind alleen naar huis mag of opgehaald wordt 
door iemand. (GROEN PAPIER)  moet ingevuld terugbezorgd worden aan de klasleerkracht, enkel wanneer u er 
gebruik van maakt. 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Stanny De Block 
Directeur GO! Basisschool De Bij 

  

https://www.debij.be/schoolwerking/schoolreglement
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Aangepaste dagindeling – wijziging schooluren 
 
Onze schooluren werden licht aangepast ten opzichte van vorig schooljaar. Zoals u hieronder zal zien gaan de 
schoolpoorten ’s ochtends iets eerder open, start de school 5 minuutjes vroeger, werden de lesblokken 
aangepast zodat deze zowel bij de kleuter- als de lagere school gelijk lopen en werd de namiddagspeeltijd 
afgeschaft. We optimaliseren en maximaliseren hierdoor de beschikbare lestijd. 
 
Op het einde van de schooldag is er een afsluitmoment voorzien met de juf/meester. Kinderen kunnen 
afgehaald worden vanaf 15u05. De betalende opvang start vanaf 15u20. 
 

Kleuter- en lagere school (maandag - dinsdag - donderdag – vrijdag) 

6u45 – 8u05 - Betalende opvang 

8u05 – 8u25 – Schoolpoorten gaan open – speeltijd met toezicht 

8u25 – 10u05 Lesblok - les & activiteiten  

10u05 – 10u20 Speeltijd 

10u20 – 12u05 Lesblok - les & activiteiten  

12u05 – 13u15 Middagpauze + speeltijd 

13u15 – 14u55 Lesblok - les & activiteiten 

14u55 – 15u10 Afsluitmoment in de klas met de juf/meester, je kind afhalen kan vanaf 
15u05 

15u10 – 18u00 Alle overige kinderen gaan naar de opvang. De betalende opvang start 
vanaf 15u20. 

 

Kleuter- en lagere school (woensdag) 

6u45 – 8u05 - Betalende opvang 

8u05 – 8u25 – Schoolpoorten gaan open – speeltijd met toezicht 

8u25 – 10u05 Lesblok - les & activiteiten  

10u05 – 10u20 Speeltijd 

10u20 – 12u05 Lesblok - les & activiteiten  

12u05 – 12u20 Ophalen kinderen, opvang door leerkracht 

12u20 – 18u00 Alle overige kinderen gaan naar de opvang. De betalende opvang start 

vanaf 12u20. 
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Middagmaal – boterhammen en warme maaltijden 

 
- Het opeten van de boterhammen zal dit schooljaar in de klas gebeuren.  

Eind vorig schooljaar waren we door de coronarichtlijnen genoodzaakt om dit in te voeren. Na analyse 
stelden we vast dat het eten in de klas een positief effect had op het welbevinden van de kinderen. Alles 
verliep veel rustiger, efficiënter en de kinderen vonden het fijn om samen met hun juf/meester het 
middagmaal te nuttigen. 
 
Daarnaast zal u ook merken in de coronarichtlijnen op de volgende bladzijde dat we in fase GEEL gebruik 
kunnen maken van de schoolrefter. Vanaf fase ORANJE zijn we echter opnieuw verplicht om in 
klas(bubbels) te eten. Door deze regel van in het begin in te voeren is dit meteen duidelijk voor iedereen. 

 
- Warme maaltijden worden in de refter genuttigd. Twee medewerkers van de opvang zullen ’s middags de 

kinderen in de klas ophalen en hen helpen/ondersteunen waar nodig. Na het warm eten kunnen zij mee 
met hun vriendjes op de speelplaats spelen. 

 
- Gezien de bovenstaande wijzigingen zal er dit schooljaar GEEN losse soepverkoop worden aangeboden. 

Dit is helaas organisatorisch niet mogelijk. Ouders die reeds een bestelformulier hadden ingediend hoeven 
niets te doen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd. Kinderen die warm blijven eten kunnen 
uiteraard wel nog genieten van soep bij hun maaltijd. 

 
 
 

 

Leerplicht vanaf 5 jaar 

 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren 
vanaf 5 jaar.  
 
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op  
1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 
halve lesdagen. 
 
Meer info kan u raadplegen op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/elke-dag-naar-de-kleuterschool. 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/elke-dag-naar-de-kleuterschool


 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

Verkeersituatie Kleemputtenstraat 

 
Eind vorig schooljaar werd er samen met de school, gemeente Liedekerke en de politie (TARL) een 
proefproject gestart met dynamisch eenrichtingsverkeer in de Kleemputtenstraat en dit in het begin en einde 
van de schooldag. 
Dit werd twee weken getest met heel positieve resultaten tot gevolg. Om die reden is er besloten om vanaf dit 
schooljaar deze dynamische eenrichting vast in te voeren. Ook in de loop van september zullen de 
parkeervakken in de straat heringericht worden. 

 
Concreet: 

 Deze eenrichting is enkel van toepassing tijdens de begin- en eindtijden van de school. 
 

 De wijziging betreft éénrichtingsverkeer Kleemputtenstraat (wegvak Molenstraat/Affligemsestraat) 
– rijrichting Molenstraat. Tweerichtingsverkeer Lindestraat – rijrichting Molenstraat blijft 
behouden. 

 

 In afwachting van de dynamische borden zal iemand van de gemeente telkens de borden plaatsen 
en wegnemen. De politie zal controle uitvoeren op het gewijzigde verkeersreglement. 
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Zwemmen schooljaar 2020-2021 

 
We kregen deze week bevestiging van de gemeente dat onze zwembeurten voor het komende schooljaar 
goedgekeurd en bevestigd zijn. Zwemmen kan als uitstap plaatsvinden binnen pandemiefase GEEL en ORANJE. 
Ook het gemeentelijk zwembad past de nodige COVID-maatregelen en veiligheidsvoorschriften toe. 
 
De klasleerkracht zal bij aanvang van de zwemperiode in de klas nog de nodige instructies meedelen aan de 
leerlingen. 
 

L1A 11/09/2020, 25/09/2020, 16/10/2020, 30/10/2020, 20/11/2020 

L1B 18/09/2020, 09/10/2020, 23/10/2020, 13/11/2020, 27/11/2020 

L2A 11/09/2020, 25/09/2020, 16/10/2020, 30/10/2020, 20/11/2020 

L2B 18/09/2020, 09/10/2020, 23/10/2020, 13/11/2020, 27/11/2020 

L3A 30/11/2020, 14/12/2020, 11/01/2021, 25/01/2021, 08/02/2021 

L3B 07/12/2020, 04/01/2021, 18/01/2021, 01/02/2021, 22/02/2021 

L4A 30/11/2020, 14/12/2020, 11/01/2021, 25/01/2021, 08/02/2021 

L4B 07/12/2020, 04/01/2021, 18/01/2021, 01/02/2021, 22/02/2021 

L5A 04/03/2021, 18/03/2021, 01/04/2021, 29/04/2021 

L5B 11/03/2021, 25/03/2021, 22/04/2021, 06/05/2021 

L6A 04/03/2021, 18/03/2021, 01/04/2021, 29/04/2021 

L6B 11/03/2021, 25/03/2021, 22/04/2021, 06/05/2021 

 
 
 

 

 

Corona-richtlijnen onderwijs 

 
Goed nieuws! Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen beslisten 
om het basisonderwijs vanaf 1 september volledig op te starten. Iedereen kan en mag dus naar school! Op 
deze manier kunnen we het recht op leren garanderen voor elk kind. 
 
Uiteraard begrijpen we de bezorgdheid om uw kind – gezien de huidige gezondheidscrisis – naar school te 
sturen. Het ministerie van onderwijs heeft daarom beslist om pandemieniveaus op te stellen met telkens 
concrete veiligheidsmaatregelen. Daarnaast maakt ook onze school zelf een risicoanalyse op. 
 
Deze pandemieniveaus worden weergegeven via een kleur. Het onderwijs start vanaf 1 september 
‘pandemiefase GEEL met grote waakzaamheid’. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan 
worden overgeschakeld naar een andere fase. 
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Hieronder kan u de maatregelen raadplegen voor onze school in pandemiefase GEEL: 
 
- Uw kind mag voltijds (5 dagen) naar school komen. 

- Vanaf het moment dat u het schooldomein betreedt is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle 
volwassenen. 

- Grote bijeenkomsten zijn uitgesloten. Dit wil ook zeggen dat we op de 1ste schooldag niet verzamelen op 
de speelplaats met leerlingen, ouders en leerkrachten. Bij het belsignaal gaan de kinderen mee met hun 
juf/meester. Er wordt in de klas een leuke (kennismakings)activiteit voorzien. 

- U mag ‘s ochtends meegaan op het schooldomein met uw kind (in open lucht), mits het in acht nemen van 
de nodige veiligheidsmaatregelen (mondmasker, voldoende afstand – 1,5m). We vragen om uw 
aanwezigheid te beperken tot het hoogstnodige. Het is wel verboden om de schoolgebouwen te betreden. 
Enkel wanneer u een afspraak heeft met een personeelslid van de school mag u het gebouw betreden. U 
dient zich steeds eerst aan te melden aan het schoolsecretariaat. We vragen in dit geval ook om bij 
binnenkomst uw handen te ontsmetten. 

- Op het einde van de schooldag mag u op het domein wachten op uw kinderen. We beschikken over 
voldoende ruimte om de social distancing te respecteren.  

- In de gebouwen proberen we tussen de klassen (klasbubbels) zoveel mogelijk de afstand te bewaren. 

- Het schoolsecretariaat is vrij toegankelijk om vragen te stellen. Het personeel wordt afgeschermd door 
plexiglas. Het volgen van de veiligheidsvoorschriften (mondmasker, afstand houden - 1,5m en handen 
ontsmetten) blijven ook hier van toepassing. 

- Uitstappen (buiten de school) kunnen plaatsvinden mits het toepassen van de nodige 
veiligheidsmaatregelen. Als school kiezen we er voor om enkel uitstappen buiten de school te laten 
plaatsvinden wanneer zij essentieel zijn voor het behalen van de leerplandoelen en eindtermen. 

- Extra handhygiëne blijft van toepassing (na het spelen, middageten, …). De kinderen zullen ook in de klas 
regelmatig hun handen moeten wassen.  

- Tijdens de speeltijd (in open lucht) mogen de kinderen samen spelen. Zoals steeds spelen de kleuters en 
lagere schoolkinderen elk op hun eigen speelplaats. 

- De deuren van de klassen blijven zoveel mogelijk open staan zodat de klinken niet hoeven aangeraakt te 
worden en de klas maximaal verlucht wordt. Er werden ook CO2-meters aangeschaft zodat we 
steekproefsgewijs de luchtkwaliteit in de klassen kunnen meten. 

- Elk lokaal beschikt over voldoende reinigings- en ontsmettingsmateriaal om doorheen de dag te gebruiken.  

- Indien u een leerkracht wenst te spreken dient u vooraf een afspraak met hem/haar te maken. Dit kan via 
Smartschool, mail (info@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00). Dit contact zal plaatsvinden wanneer er 
geen kinderen meer aanwezig zijn in het gebouw of in een afzonderlijke ruimte. 

- De voor- en naschoolse opvang verloopt volgens de normale dienstregeling. Zij passen uiteraard ook waar 
nodige de bovenstaande voorschriften toe. 

 

De bovenstaande lijst is niet limitatief maar geeft u wel al een beeld van de meeste belangrijke 
maatregelen die genomen werden. Indien nodig kan er na de eerste lesdagen een bijsturing uitgevoerd 

om de werking te optimaliseren. 

mailto:info@debij.be

