
1. De auto stopt voor de grote poort. De leerkracht opent de deur. Jij stapt uit en 
je wacht voor het afdak in het aangeduid vak op de andere leerlingen van jouw 
bubbel.



2. Ook met de fiets kom je door de grote poort binnen. Je zet je fiets in de 
fietsenstalling en komt terug naar je bubbel bij het afdak. 



3. Als jouw bubbel volledig is, gaat de juf/meester voor naar de gang. Jullie volgen op 
gepaste afstand. 



4. In de hal ontsmet je je handen goed. 



5. Je stapt rustig naar je klas met 1,5  m afstand.



6. Bij het binnenkomen in de klas ontsmet je je handen goed.



7. Je eetzak en boekentas gaat mee naar binnen. Hang alles aan je bank en je stoel. 



8. Je gaat zitten aan jouw eigen bank met je naam erop. 



9. Voor de speeltijd ontsmet je je handen. 



10. We gaan naar de speelplaats langs de branddeur…



11. Langs de brandtrap …



12. En langs de grot over het baantje.

      We sluiten goed aan, maar houden wel voldoende afstand. 



13. Op de speelplaats spelen we in onze eigen zone. We spelen spelletjes waarbij we 
de juiste afstand kunnen bewaren. Alles wat afgeplakt is met rood lint, gebruik je niet!



“ Hallo, is hier 
iemand?”

14. Moet je naar het toilet? Geen probleem! Maar check even of er al iemand is. Als er 
niemand binnen is, mag jij binnengaan. 



15. Je spoelt het toilet door met de bril dicht!



16. Na het toilet was je goed je handen aan de wastafel.



17. Na de speeltijd komen we terug door de hal. Daar ontsmetten we opnieuw onze 
handen.



18. We hangen onze jas aan de stoel en steken ons koekendoosje weer in onze eetzak 
of boekentas.



19. In de klas ontsmetten we onze handen opnieuw. 



20. Als we naar huis gaan, is dat opnieuw langs de gang / brandtrap / grot (idem 
vorige)



21. We wachten op gepaste afstand rustig op het baantje tot onze auto komt 
voorrijden. De juf/meester opent de deur en jij stapt in. 



Ben je met de fiets? Dan neem je je fiets en mag je vertrekken met je ouders, of met de 
rij. 

Tot snel!


