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EXTRA NIEUWSBRIEF

Dag beste ouders
De actualiteit vraagt dat we snel schakelen naar veiligere regels. De klasbubbel wordt terug de
norm in de organisatie. Daarom moeten we enkele aanpassingen doen.


Onthaal ’s morgens (ongeacht het weer, voorzie dus regenkledij indien nodig)
o K3 : op het open veld in het bos aan de fietsenstalling
o K2 : op het grasveldje naast de speelplaats
o K1 – K0 : op de kleuterspeelplaats
 In KS is er toezicht vanaf 8.25 uur.
o L1 – L2 : bovenspeelplaats
o L3 – L4 : op het omnisportveld
o L5 – L6 : op de benedenspeelplaats

-

Ouders van kinderen van LS komen tot aan de grote zwarte poort, niet verder en
vertrekken onmiddellijk.
Alle kinderen houden hun boekentas bij zich.
Als de bel gaat, worden de rijen ter plaatse gevormd. Kinderen gaan achter elkaar staan.







Picknick. Vandaag hebben alle kinderen van LS in de klas gegeten. Vanaf morgen eten
we buiten indien het niet regent, zowel KS als LS.
De middagpauze maken we half uur korter: KS begint terug om 12.45 uur en LS begint
terug om 12.40 uur.
De school eindigt om
o 15.00 uur voor LS
o 15.05 uur voor KS
Gelieve zoveel mogelijk uw kinderen dan af te halen.
Uw kind mag net zoals anders gratis in de opvang blijven tot 16.00 uur. Tot dan is er
toezicht en blijven we buiten spelen. Zorg daarom voor gepaste kledij.
Avondstudie organiseren we enkel nog voor L4 – L5 – L6 in het eigen klaslokaal. Jongere
kinderen blijven buiten spelen bij juf Nadine. De einduren van de avondstudie en de
opvang bij juf Nadine blijven dezelfde.

In het verleden hebben we al geleerd dat solidair zijn met en zorg dragen voor elkaar ons het
verst brengen. Laten we dat deze twee weken nauwgezet doen.
Vriendelijke groeten,
Ronny Das

