
  
  

  

 

 

HEROPSTART : FASE 3 LAGERE SCHOOL 

Beste ouders 

 

 

De nieuwe richtlijnen voor het onderwijs laten ons toe om vanaf deze week te starten met al 

onze kornuitjes. 

De leerlingen van de lagere school starten vrijdag 5 juni (testdag) :  

• dit geldt voor het tweede tot en met het vijfde leerjaar, alleen in de voormiddag. We 

zullen deze voormiddag vooral aandacht besteden aan het welbevinden en de 

emotionele impact op onze leerlingen in deze toch wel vreemde en verwarrende 

coronaperiode. 

• De leerlingen van het eerste leerjaar hebben eveneens uitzonderlijk nu vrijdag  les.  

• Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is er een aanpassing:  zij hebben vanaf 5 juni 

terug als één groep les van maandag t/m vrijdag in de voormiddag. 

Vanaf 8 juni starten dan  alle klassen (1 t/m5) officieel: alleen in de voormiddag van maandag 

tot en met donderdag.  

De namiddagen en vrijdag zullen in het teken staan van zorg. Onze leerkrachten zullen u 

persoonlijk aanspreken indien zij merken dat uw kind nog extra lestijd en/of instructie nodig 

heeft.  Er kan dan op school individueel/in kleine groepjes  bijgewerkt worden, uiteraard mits 

uw toestemming. Deze uren zullen dan in onderling overleg gepland worden (namiddagen of 

vrijdag). 

Pre-teaching vervalt dan ook vanaf vrijdag 5 juni. Een digitaal tijdperk waarin het Kornuitteam 

zich enorm heeft ingezet en als team heeft getoond dat een kleine school tot grootse dingen 

in staat kan zijn! 

Wij hebben zeer strenge richtlijnen gekregen en daarom willen we u vragen bijgevoegd 

schema correct na te leven. Alle andere afspraken gelden nog steeds:   

• vanaf de pastorie de leerlingen alleen naar de schoolpoort laten komen  

• bij het ophalen wachten op het kerkplein. De  leerkrachten brengen de leerlingen tot op 

het kerkplein. Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking! 

• Ook de noodzakelijke opvang is nog van toepassing, inschrijving verplicht voor zaterdag 

12 u.! 

Meester Raf en juf Ann 
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