
Terug naar school!  
 

 

Joepie, maandag mogen de kinderen van het eerste leerjaar terug naar school!  

Het gaat er wel helemaal anders verlopen! 

Hieronder wat meer informatie over het verloop van de dag(en)!  

 

8.15u – 8.25u  Om 8.15 u gaat de poort open en mogen we binnen!  

 

Op de speelplaats is een wasbak geïnstalleerd waar ik eerst mijn 

handen ga wassen.  

 

Ik ga via de nieuwe speelplaats naar binnen en volg de rode pijlen.  

 

In de gang staat een juf die mij vertelt in welke klas ik moet zitten.  

 

De juf doet nog wat ontsmettings-vloeistof op mijn handen, daar wrijf ik 

mijn handen goed mee in. 

 

Ik ga op zoek naar mijn eigen bank en ga zitten.  

 

Mijn jas gaat niet aan de kapstok, maar in mijn boekentas.  

 

Op mijn bank ligt bubbelpost, waar ik aan kan werken tot iedereen er is! 

Natuurlijk mag ik ook een babbeltje maken met de andere kinderen in de 

klas, ik moet wel aan mijn bankje blijven zitten!  

 

8.25u – 8.40u Start van onze dag!  

 

Net als voor de lockdown start ik met 10 rekenoefeningen op tijd om 

mijn splitsingen en bewerkingen goed in te oefenen.  

 

Ik vul samen met de juf mijn agenda in.  

 

Ik stop mijn huiswerk in mijn mapje en dan in de boekentas.  

 

 



8.40u – 10.20u  De juffen geven les!  

 

Elke les of activiteit duurt 25 minuten, de juffen schuiven door tussen 

de bubbels.  

 

10.20u – 

10.35u 

SPEELTIJD!  

 

Elke klas krijgt een stukje speelplaats waar we met de kinderen van 

onze bubbel mogen spelen.  

 

Ik mag met de andere kindjes spelen, maar houd voldoende afstand.  

 

Ik eet mijn knabbeltje.  

 

Ik ga naar het toilet en was mijn handen.  

 

Aan het einde van de speeltijd ga ik opnieuw mijn handen wassen.  

 

Wanneer ik terug naar de klas ga, spuit de juf opnieuw ontsmetting op 

mijn handen waar ik mijn handen goed mee inwrijf.   

 

Ik ga op zoek naar mijn bankje en ga zitten.  

 

10.35u – 

11.25u 

De juffen geven les!  

 

Elke 25 minuten schuiven de juffen door naar de volgende bubbel.  

 

Zo is elke juf per dag ongeveer een uur bij elke groep.  

 

11.25u – 

11.35u 

Het einde van de schooldag!  

 

Ik maak mijn boekentas en doe mijn jas aan.  

 

Ik ga achter mijn stoel staan en wacht tot in maar buiten mag.  

 

Ik was opnieuw mijn handen  

 

Ik ga door de schoolpoort naar huis.  

 

Concreet wil dit zeggen dat elke juf per dag 2 activiteiten uitwerkt en die les 3 keer 

geeft, een keer in elke groep.  



Je kan ons vinden in de lokalen van het eerste, tweede en derde leerjaar.  

In elke klas zitten 7 leerlingen, hieronder zie je hoe dat eruit ziet.  

 

1ste leerjaar: 

  

 

2de leerjaar: 

 



3de leerjaar:  

 

 

Weet je even niet meer waar je zit?  

Geen probleem!  De uiltjes (met onze naam) die op onze klasdeur hangen, zijn even 

uitgevlogen naar de andere klasdeuren. Ga op zoek naar jouw eigen naam en dan weet je 

weer in welk lokaal je moet zijn!  

 Maandag staat juf Charlotte op de speelplaats om de kinderen te ontvangen en door 

te wijzen.  

Juf Anja en juf Karen staan in de gang om de kinderen een eerste keer te wijzen 

waar ze moeten zijn. Vanaf dinsdag mogen de kinderen zelfstandig naar de 

klaslokalen komen.  

 

Juffen en meesters moeten een mondmasker en een plastieken scherm dragen, dat ziet er 

zo uit:  

 

 

 

 

 



Zo ziet ons lessenrooster er vanaf nu uit:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

8.15 – 8.25  Bubbelpost Bubbelpost Bubbelpost Bubbelpost 

8.25 – 8.40 Start 

van de dag 

Start 

van de dag 

Start 

van de dag 

Start 

van de dag 

8.40 – 9.05 Kringmoment Wiskunde Wiskunde Wiskunde 

9.05 – 9.30  Taal (vll) Taal (vll) Taal (vll) Taal (vll) 

9.30 – 9.55  Schrift Muvo Lezen Schrift 

9.55 – 10.20 Wiskunde Taal (Spelling) Wo WO: Sova 

10.20 – 10.35      

10.35 – 11.00 Taal (Spelling) Wo Schrift MuVo 

11.00 – 11.25  Lezen Wiskunde Wiskunde Turnen 

11.25 – 11.30  Einde 

van de dag 

Einde 

van de dag 

Einde 

van de dag 

Einde 

van de dag 

 

 Het precieze moment van de les zal tussen de groepen variëren, maar elke bubbel 

krijgt dezelfde lessen op dezelfde dag. 

 

Het laatste lesmoment op donderdag is ‘Turnen’. Dit is niet in de turnzaal en 

niet onder begeleiding van meester Jasper. Om de week af te sluiten doen 

we met de hele klas een bewegingsactiviteit op de speelplaats. Weliswaar met 

alle veiligheidsregels in acht en zonder materiaal. Maar zo sluiten de 

kinderen hun week toch met de volledige klasgroep af en blijft er een gevoel 

van samenhorigheid.  

 

Hopelijk zien we jullie maandag terug op school!   

Wij kijken er naar uit!  

 

Juf Anja, juf Karen en juf Charlotte 


