
 

 

 
 

 

Wat betekent dit voor onze school? 
 

 

Startdatum: vrijdag 5 juni 

We kunnen de kleuters niet allemaal gelijktijdig ontvangen omwille van de 

veiligheidsmaatregelen die we moeten handhaven (op speelplaats, toiletbezoek, handen 

wassen, …). 

Elke kleuterklas komt 4 halve dagen naar school: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 

 

lesuren van de groepen – kleuterschool in- / uitgang via 

 
 

 

-  voormiddag: 8.30 uur - 11.30 uur 
 (deuren open vanaf 8.15 uur) 

- namiddag: 12.30 uur - 15.30 uur 
 (deuren open vanaf 12.15 uur) 
 

K6: juf Hedwig K5: juf Hilde Glazen deur kleuterschool 

K1: juf Carine – K2: juf Diane K3: juf Ann – K4: juf Katrien Poort kleuterschool 

 

 

Voor de andere helft van de dag zal er voor deze kinderen opvang in onze school worden 

voorzien indien beide ouders werken.   
 

 

 

Om dit goed te kunnen voorbereiden, vragen wij jullie vóór dinsdag 2 juni de opvangvragen voor 

de periode vanaf 5 juni door te geven.  

  Op voorhand inschrijven is verplicht! 

  Via het opvangformulier op onze website www.sintmichielsschool.be   

 

Opgelet:  ochtendopvang en opvang vanaf 15.30 uur is te regelen met Parboem 0492/237241 of 089/380234 

 Omwille van de veiligheidsvoorschriften bij Parboem gaat deze opvang door in onze school. 
 

De directeur, 

Noëlla Vranken 

Vzw Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag 

G.V. BASISSCHOOL ST.-MICHIEL 

Margarethalaan 70 bus 1 

3600 GENK-Winterslag 

Tel. 089/35 30 57 

 sintmichiel@skynet.be 

 www.sintmichielsschool.be 

http://www.sintmichielsschool.be/


 

 

 

 

 

Beste ouder(s) 

 

Gisterenavond laat hakte het Overlegcomité (alle regeringen van ons land zetelen hierin), in overleg met de GEES, 

de knoop door. Vanaf 2 juni mogen kleuters naar school, vanaf 5 juni kunnen de scholen proefdraaien met de 

andere leerjaren. Vanaf 8 juni mag iedereen naar school.  

We zijn blij dat we al onze leerlingen dit schooljaar nog mogen ontvangen. De social distancing  wordt hiervoor 

opgeheven, MAAR de hygiënische maatregelen blijven wel gelden. Veiligheid blijft immers altijd primeren. 

Als scholengemeenschap beslissen wij daarom om vanaf vrijdag 5 juni verder uit te breiden. Dit geeft ons de tijd 

om de wettelijke noodzakelijke risicoanalyses aan te passen, ter controle voor te leggen aan de bevoegde diensten 

en goed te keuren. Op die manier kunnen we een zo veilig mogelijke omgeving garanderen voor jullie kinderen.  

Volgende week ontvangen wij onze 1-2-6de  jaars zoals de voorbije weken. Vanaf vrijdag kunnen er meer kinderen 

ontvangen worden. Gezien onze scholen naar accommodatie en personeel heel verschillend zijn, zullen de 

heropstart scenario’s tussen onze scholen verschillen. Vele scholen moeten keuzes maken, omdat niet overal alle 

kinderen tegelijk naar school kunnen. Als de preteaching goed verloopt, kan deze nog verder worden gezet ten 

voordele van andere groepen.  

Voor de dagen dat er eventueel geen les is, blijft opvang mogelijk op school of in samenwerking met de stad.  

Hoe jullie school concreet verder opstart, kan je lezen in de afzonderlijke brief.  

 

De proclamaties 

De proclamaties van de oudste kleuters en  het 6de leerjaar zullen op een andere manier georganiseerd moeten 

worden. Info volgt. 

 

De zomerscholen 

Zoals jullie ook in de media gehoord en/of gelezen hebben, kunnen er zomerscholen worden ingericht. Wij zijn blij 

dat de stad de zomerscholen zal organiseren. Info volgt via de stad. 

 
We wensen iedereen een veilig en deugddoend weerzien toe. 
 
 
directeur        coördinerend directeur 
G.V. Basisschool Sint-Michiel      de Speling   
Noëlla Vranken       Barbara De Vleesschauwer 
 
 

 


