
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Hopelijk heeft iedereen van een toffe en ontspannende vakantie kunnen genieten, zodat we allemaal 

klaar zijn voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. 

We starten in code GEEL, d.w.z. dat we alle kinderen mogen ontvangen en dat stemt ons alvast 

gelukkig. 

Onze traditionele huisbezoeken zullen we dit schooljaar niet doen. 

Binnen code GEEL houden we rekening met volgende maatregelen: 

 De veiligheid van onze leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. 

 We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting 

maximaal proberen in te dijken. 

 Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. 

 Ouders van kinderen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd. 

Verplichtingen: 

Social distancing en mondmaskers 

 Kleuteronderwijs 

- Social distancing bij contacten tussen volwassenen 

- Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling 

- Personeel draagt mondmasker als afstand niet bewaard kan worden 

 Lager onderwijs 

- Social distancing bij contacten tussen volwassenen 

- Social distancing tussen personeel en leerlingen (d.w.z. leerkrachten dragen buiten de 

klas altijd een mondmasker en in de klas als ze zich tussen de leerlingen begeven) 

- Geen social distancing tussen de leerlingen 

Ouders van kleuters mogen het schooldomein betreden MET mondmasker via de ingang aan de 

Keinkesstraat.  Hou het afscheid kort. 

Ouders van leerlingen van de lagere school betreden het schooldomein NIET en zetten hun kinderen 

af aan de ingang van de Hooiweg.  Daar worden je kinderen ook opgehaald om 15.10 u. en om 12 u. 

op woensdag.  De klasleerkracht begeleidt je kind tot aan de poort. 

 

Handhygiëne 

Was je handen: 

 Bij het betreden van het schoolgebouw/klas 



 Na het toiletbezoek 

 Voor de maaltijd 

 Voor het verlaten van de school 

 Na het hoesten, snuiten of niezen 

 

Speeltijd 

Kleuters: gewone werking 

Lagere school: gewone werking 

Voor- en naschoolse opvang 

Gewone werking 

Busvervoer 

Gewone werking 

 

Verdere vragen of inlichtingen ? 

Het secretariaat en de directie zijn telefonisch en via mail beschikbaar.  Wenst U een persoonlijk 

gesprek, dan is dit ook mogelijk op afspraak. 

 

Hubert Crals 

Directeur 

GO! BS Europaschool Genk 

089/35.53.35 

directie@europaschool.telenet.be 
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