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Tentakels
Nieuwsbrief

Straks is het vrijdag 15 mei… een 
belangrijke stap in de heropstart na de 
lockdown door het coronavirus.  In de 
voorbije 9 weken hebben we geprobeerd 
contact te houden via de kleuterblog 
en het afstandsonderwijs van het lager.  
En vanaf 15 mei mogen we proberen 
weer echt contact met mondjesmaat te 
lanceren.  Een hele opgave omdat dit 
voor ons als school, jullie als ouders en 
vooral onze kinderen geen normale en 
vertrouwde gang van zaken is.

Om alles in goede banen te leiden krijgen 
jullie deze ‘Tentakels’.  Het schoolkrantje 
heeft de bedoeling om jullie wegwijs 
te maken binnen de krijtlijnen van de 
komende opstart.  We vragen echt om 
deze goed door te nemen en rekening te 
houden met alles wat aangegeven is.  Pas 
als onze voorbereiding kan rekenen op 
jullie medewerking, kunnen we op een 
verantwoorde en vooral veilige manier 
weer opstarten. 

Wat de veiligheid betreft, kunnen jullie er 
van op aan dat wij met school alles in het 
werk stellen om de richtlijnen hierrond op 

te volgen.  Dit deden en 
doen we niet alleen! In 
de voorbij weken konden 
wij steeds rekenen op ons 
schoolbestuur.  Schepen 
Tom Vandenkendelaere 
zorgde er onder meer 
voor dat tal van 
stedelijke diensten 
werden ingeschakeld om ons te 
ondersteunen.  De preventiemedewerker, 
de ‘mannen’ van de stedelijke diensten, 
de schoonmaakploegen, de logistieke 
ploegen,… iedereen droeg zijn steentje 
bij.  Vanaf vrijdag 15 mei staan onze 
leerkrachten dan ook klaar om de eerste 
fase van heropstart mogelijk te maken.  
En zij hebben er goesting in.

Ignace Degryse en Ilse Berteloot

VOORWOORD
Beste ouders, beste kinderen,

Het coronavirus veranderde onze 
leefwereld de laatste weken snel en 
ingrijpend.

Sommigen onder jullie kregen in familie- 
of vriendenkring te maken met het virus. 
Ik leef mee met die mensen die op een 
onvoorziene manier veel te snel afscheid 
moesten nemen van geliefden en wens 
het beste toe aan zij die aan het genezen 
zijn. Anderen gaven en geven nog steeds 
het beste van zichzelf in één van de jobs 
in cruciale sectoren: het zorgpersoneel in 
eerste instantie, maar ook alle anderen 
die ons leven tijdens deze periode 
draaiende houden: van vuilnismannen en 
-vrouwen over vrachtwagenchauffeurs 
tot jawel, leerkrachten en schooldirecties. 
Aan hen allen richt ik een woord van 
oprechte dank.

Op 15 mei gaan de schoolpoorten terug 
open, toch minstens gedeeltelijk. Ik kan 
niet genoeg benadrukken dat dit geen 
terugkeer naar voordien zal zijn, hoe 
vertrouwd de school en de gezichten op 
die school ook zijn. Het blijft nog minstens 
tot het einde van dit schooljaar een 
bijzondere situatie waarin van iedereen 
flexibiliteit en begrip wordt verwacht. 
Vanuit het schoolbestuur bieden we onze 
scholen alle steun in het nemen van de 
nodige preventiemaatregelen. Zo bieden 
we aan leerlingen, leerkrachten en ouders 
een zo veilig mogelijke omgeving. Ik hoop 
dat u die inspanningen waardeert en de 
voorschriften daarom ook samen met 
uw kind of kinderen zo strikt mogelijk 
naleeft. Ons stedelijk basisonderwijs en 
het schoolbestuur doen ondertussen al 
het nodige om verder enthousiast en 
kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

 
 
Tom Vandenkendelaere 
Schepen van Onderwijs 
en Flankerend Onderwijsbeleid

HEROPSTART MET LES EN OPVANG
Er werd door de overheid voor een gefaseerde heropstart gekozen.  Deze volgen we 
met onze school dan ook helemaal.  

Voor het 1ste – 2de – 6de leerjaar wordt er opnieuw les voorzien.  
We rekenen er dan ook op dat de kinderen uit deze groepen op de momenten die 
straks aangegeven zijn, naar school zullen komen. 
Ook op tijd starten en eindigen zal er weer bij horen…  De leerstof die op afstand werd 
aangebracht en ingeoefend, zal worden herhaald en de resterende tijd zal ook nog 
nieuwe leerstof worden aangebracht.  

Voor de kleuters en het 3de - 4de - 5de leerjaar is er enkel opvang voorzien.  
Voor deze groep geldt nog steeds de regeling dat zij indien mogelijk thuis opgevangen 
blijven.  Dit hadden we dan ook graag zo gezien.  Enkel de kinderen waarvan de ouders 
door hun werksituatie buitenshuis niet kunnen instaan voor opvang, zijn op school 
welkom.  Voor een veilige organisatie is het van het grootste belang dat iedereen zich 
hieraan houdt.  En als er gebruik wordt gemaakt van de opvang, dan vragen wij ook 
aan hen om de schooluren te respecteren…



’s Morgens start de school om 8.30 uur. Vanaf 8 uur gaan de poorten open.  Op dit ogenblik komen de kinderen aan, wassen hun han-
den aan de schoolpoort en gaan naar hun toegewezen klas. 
Om 12.00u. eindigt de voormiddag: de kinderen gaan zelfstandig naar huis, worden opgehaald of blijven over de middag op school.

’s Middags start de school om 13.15 uur. Vanaf 13u gaan de poorten open.  Bij aankomst wassen de kinderen hun handen en gaan 
weer naar hun toegewezen klas.  Ook de kinderen die ’s middags blijven eten, gaan om 13.00u. terug naar hun klasje.

Om 16u eindigt de school (vrijdag om 15.00u.).  De kinderen kunnen opgehaald worden aan de poort waar ze ’s morgens of ’s middags 
zijn aangekomen.  Er wordt een regeling voorzien dat aan beide poorten niemand van de ouders de school moet binnenkomen.  Een 
beetje geduld zal misschien nodig zijn.

Op woensdag is er voor geen enkele groep les. Indien opvang 
nodig is, wordt dit voor de kleuters voorzien in de opvang van het 
kleutergebouw en voor het lagere in de opvang van de nieuw-
bouw. 

SCHOOLDAGEN EN SCHOOLUREN

OPVANGDAG VOOR KLEUTER 
EN  3DE – 4DE – 5DE LEERJAAR

Per kleuterjaar of leerjaar zullen we deze kinderen ook 
opvangen in aparte lokalen.  Ook bij hen zullen we groep-
jes maken van maximaal 12 à 14 leerlingen en ook op de 
speelplaats deze groepjes behouden.  Maar om alle orga-
nisatie mogelijk te houden is het echt nodig om de groep 
die opvang nodig heeft zo klein mogelijk te houden.  
Het is dus echt nodig om enkel kinderen op te vangen die 
thuis geen opvang hebben.  Zorg dus dat de kinderen die 
geen les krijgen zoveel mogelijk thuis kunnen opgevangen 
worden.

Voor deze opvang vragen wij ook nog elke week vooraf 
door te geven als er opvang gevraagd wordt.  Net zoals 
tijdens de voorbije weken zal hiervoor een bevraging 
doorgegeven worden via de school.  Je kan ze invullen via 
de website www.sbsroeselare.be.

LESDAG VOOR DE KINDEREN  
VAN 1STE - 2DE - 6DE LEERJAAR

Het 1ste leerjaar krijgt volle dagen les op maandag-
dinsdag-donderdag-vrijdag.

De kinderen worden verdeeld over 4 klasjes van elk 12 à 
13 kinderen.  Dit in de 4 lokalen op de gang waar zij nu 
reeds les hebben.  Ook op de speelplaats worden deze 
groepjes behouden.

Het 2de leerjaar krijgt ook volle dagen les op 
maandag -dinsdag-donderdag-vrijdag.

Zij worden verdeeld in 5 groepjes en krijgen hun lokalen 
in hun gang en in de benedengang. Ook deze groepjes 
worden op de speelplaats behouden.

De kinderen van het 1ste en 2de weten in de loop van 
volgende week wie hun juf zal zijn voor de komende 
periode.

Het 6de leerjaar krijgt les op dezelfde dagen, maar 
enkel in de voormiddag of namiddag.  De leerkrachten 
hebben de leerlingen al geïnformeerd wanneer zij 
verwacht worden. Welke dag in de voormiddag en welke 
dag in de namiddag.  Voor hen is het de bedoeling dat ze 
na een lesvoormiddag om 12.00u. naar huis gaan of bij 
een lesnamiddag pas om 13.00u. naar school komen.

Voor deze kinderen moet er op voorhand niet meer 
aangegeven worden als zij naar school zullen komen.  We 
gaan er van uit dat zij aanwezig zullen zijn!

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
In de voorbije periode, sedert half maart, waren de lessen opge-
schort en werd de opvang verzorgd door het onderwijzend per-
soneel.  Alle kosten die in die voorbije periode zouden kunnen 
aangerekend worden, zullen niet gefactureerd worden.  Vanaf 
vrijdag 15 mei starten de lessen wel weer op en zal voor de voor- 
en naschoolse opvang, de middagopvang en de woensdagnamid-
dag weer hetzelfde tarief aangerekend worden als aangegeven 
in de afsprakennota.  Een deel van onze vertrouwde opvangmen-
sen nemen hier hun taak weer op.

Alle opvang in de komende periode wordt gescheiden voor 
kleuter en lager.  Kleuter via de poort in de Merelstraat, lager via 
de poort in de Leeuwerikstraat.  Hier vragen wij om het opvang-
lokaal  niet binnen te komen.  Voor deze opvang kan niet verder 
opgedeeld worden volgens de groepjes zoals ze ook in de klas 
werden onderverdeeld.  Ook hier vragen wij ten zeerste om niet 
onnodig van de voor- en naschoolse opvang gebruik te maken.

De uren blijven ongewijzigd : voorschoolse opvang start om 
7u. , de naschoolse kan tot maximaal 18u. Op woensdagna-
middag is dit tot maximaal 17u. 



OPHALEN BIJ EINDE 
VAN DE DAG…

Er worden tijdens de komende periode 
geen thuisrijen voorzien.  

Kleuters worden opgehaald buiten aan het 
kleutergebouw. Een juf zal er om 12.00u. 
en 16.00u. klaar staan om uw kind uit de 
opvanggroep te halen en aan de afhaler 
mee te geven.

Leerlingen (lager) worden door hun leer-
kracht naar de poort in de Leeuwerikstraat 
gebracht. Buiten de poort kunnen de kin-
deren door hun ouders opgepikt worden.  
Kinderen die zelfstandig naar huis mogen, 
kunnen dan ook de school verlaten.

Kinderen die niet door hun ouders 
opgehaald worden, gaan direct naar de 
naschoolse opvang.

OPVANG OVER DE MIDDAG
De middagpauze wordt een deel ingekort.  Er is een effectieve 
pauze tussen 12.00u. en 13.00u. 

Er worden gedurende de volledige verdere periode van de Corona-
maatregelen geen warme maaltijden of soep meer voorzien.  
Alle kinderen die blijven, moeten zelf hun lunchpakket en drank-
jes meebrengen (geen suikerhoudende dranken).  Water kan op 
school gekregen worden.

Er wordt gegeten in verschillende shiften op verschillende locaties.  
Leerkrachten aangevuld met vrijwilligers en wijkwerkers staan in 
voor de begeleiding. 

Voor de leerlingen van het 6de die les hebben in halve dagdelen 
wordt verwacht dat ze na hun les ’s morgens onmiddellijk naar huis 
vertrekken.  Of dat ze pas na 13.00u. naar school komen als ze hun 
lesdeel in de namiddag krijgen.

ZACHTE LANDING 
BIJ BEGIN...

Bij aanvang van een schooldag gaan de kinderen niet 
meer eerst naar de speelplaats. Vanaf 8.00u. sluiten ze 
aan in hun klas.  Ook ’s middags gaan ze vanaf 13.00u. 
onmiddellijk naar hun klas.  Ook de kinderen uit de 
voorschoolse opvang sluiten dan in hun klas aan.  

Zorg zeker dat de kinderen op tijd zijn bij aanvang van 
het dagdeel.  ’s Morgens op tijd is tegen 8.30u., ’s mid-
dags op tijd is tegen 13.15u.  Dit geldt voor kinderen 
die les volgen en naar de opvang komen. 

AFSTANDSONDERWIJS
Vanaf 15 mei starten we weer op.  Vanaf deze dag moeten leerkrachten 
voorzien in: les geven, opvang verzorgen en afstandsonderwijs 
organiseren.  Dit wordt geen gemakkelijke opdracht. Hou er rekening 
mee dat de intensiteit van het afstandsonderwijs mogelijk toch wat 
zal afnemen. We hopen dat je hiervoor begrip zal opbrengen. Zeker 
de vaste chat-momenten zullen in het gedrang komen.

AANPASSING SCHOOLKALENDER
Er werd al meegedeeld dat alle buitenschoolse uitstappen en andere ac-
tiviteiten afgelast zijn. Dit blijft zo tot het einde van het schooljaar, tenzij 
in de richtlijnen enige versoepeling mogelijk wordt.  Ook de zwemlessen 
vallen hieronder.

De vrije dag op 12 juni vervalt.  Dit wordt dus een schooldag waar les/
opvang voorzien is. Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei is er vrijaf (wet-
telijke feestdag en brugdag).  Ook op maandag 1 juni is er vrijaf (wet-
telijke feestdag).  Op deze dagen is de school gesloten en is er ook geen 
opvang voorzien.



Met de school volgens we de richtlijnen die ons worden doorgegeven.  Samen met het schoolbestuur worden deze vastgelegd in 
afspraken die we met de school nastreven.  De preventie-adviseur en IDEWE volgen deze maatregelen met ons op om tot een zo 
veilig mogelijke schoolwerking te komen.  Wij rekenen ook op de volledige medewerking van de ouders om alles  goed en vooral 
veilig te laten verlopen.

Hygiëne

De verschillende vormen van maatregelen die er al waren vóór het schorsen van de lessen, worden verder behouden en 
aangescherpt naar de huidige verwachtingen.  Veelvuldig handen wassen is hier een hoeksteen van.  Dit zal je reeds merken vanaf de 
eerste dag van de heropstart : handwasbekkens worden voorzien aan de 2 toegangspoorten van de school.  Er wordt verwacht dat 
alle leerlingen hun handen wassen bij het binnenkomen en buitengaan van de school. 

Contactbubbels

Tijdens de komende periode proberen we de wettelijke richtlijnen rond de groepsopdeling zoveel mogelijk te garanderen.  Dit is 
mogelijk per leeftijdsgroep (kleuter) en per leerjaar (lager).  In de voor- en naschoolse opvang kan dat niet aangehouden worden.  
Daar worden ze opgedeeld volgens kleuter en lager niveau. 

Afstand

In alle groepen wordt gekeken dat ‘social distance’ binnen een omgeving met kinderen bewaard wordt.  Enerzijds zijn hier duidelijke 
richtlijnen voor (bv. klasgroepjes), anderzijds proberen wij te dicht contact tussen leerlingen te beperken (bv. speeltijden).

VEILIGHEID

OUDERS
Ouders worden de komende periode niet verwacht binnen de schoolpoort.  Kinderen afzetten en afhalen gebeurt 
aan (buiten) onze 2 toegangspoorten (kleuter : Merelstraat en lager : Leeuwerikstraat).   De kleine parking aan de 
Leeuwerikstraat zal tijdens de komende periode afgesloten zijn. 

Tijdens de voorbije weken zijn de werken aan het secretariaat afgewerkt en zitten we terug op onze vertrouwde 
locatie.  Indien je echt aan het secretariaat moet zijn, kan je er terecht via de poort in de Leeuwerikstraat.  Ontsmet 
steeds je handen bij het binnenkomen en hou afstand met de medewerkers.   Voor een gesprek maak je een 
afspraak via het secretariaat of de directie.

VEEL DANK VOOR JULLIE BEGRIP & MEDEWERKING!!


