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 Liedekerke, zondag 27/06/2021 
 
Onderwerp: afhalen kinderen – openstellen domein 

 
Beste ouder(s) 
 
Vanaf morgen, maandag 28/06/2021 – 14u30 tot woensdag 30/06/2021 stellen wij opnieuw het domein open 
om als ouder te wachten bij het afhalen van je kind(eren).  
 
Het brengen van de kinderen verloopt morgenochtend wel nog op de ‘oude manier’ waarbij je wacht aan de 
afsluiting in de Kleemputtenstraat of Molenstraat. Deze afspraak gaat pas in voege vanaf 14u30! 
 
Waarom? 
De coronacijfers zijn momenteel heel gunstig en er is een heel hoge vaccinatiegraad in onze regio. Daarnaast 
staat ook het gericht en algemeen oudercontact gepland waarvoor men sowieso het domein moet betreden.  
Tot slot willen we ook alle ouders die dat willen, de kans geven om op een iets persoonlijkere manier afscheid 
te nemen van de leerkracht, de klas en de school. 
 
De huidige coronarichtlijnen blijven wel van kracht: 
- Op het domein/bij het betreden van het schoolgebouw draag je steeds een mondmaskertje en respecteer 

je de afstandsregels. 
- Om je kind af te halen wacht je buiten en dus niet binnen in een gebouw. 
- Indien er bij het oudercontact teveel aanwezigen zouden zijn, kan men vragen om even buiten te wachten. 
- Respecteer de instructies van het personeel. 
 
Op de volgende bladzijde zie je een plannetje waar je kind kan afgehaald worden: 
- K0/1A-B-C: via de buitendeur van het gebouw zoals het reeds was (rechtover parking). 

- K2A/B: via de ingang van de kleuterturnzaal/het secretariaat (rechtover de leraarskamer). 

- K3A/B + L1A/B: via de ingang tussen het kleutergebouw en het hoofdgebouw. 

- L2A/B + L3A/B + L4A/B: zij komen buiten langs één van de uitgangen. Je wacht op de speelplaats of de 
parking van de school. 

- L5A/B + L6A/B: zij komen zelf naar buiten. Je wacht aan de parking, op het gras of het gangpad. 

 
Indien er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. 
 
Alvast bedankt voor de goede opvolging. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten  
 
Stanny De Block  
GO! Basisschool De Bij 
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