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Dag beste ouders
De paasvakantie staat voor de deur. Straks gaat de school 14 dagen dicht.
Graag wil ik u een deugddoende vakantie en vreugdevolle Paasdagen toewensen.

Opstart na de vakantie
Op maandag 19 april gaat de schoolpoort weer open, in code oranje. Dit wil zeggen dat er weer vooren naschoolse opvang en avondstudie is en dat we weer de gewone schooluren hanteren: geen
verkorte middag meer. Alle kinderen gaan ’s morgens weer naar hun vertrouwde speelplaats.
Alle eerder gekende veiligheidsmaatregelen blijven wel gelden:
- Voor de ouders een mondmaskertje op het schooldomein.
- 1,5 meter afstand bewaren voor iedereen.
- Handen van de kinderen ontsmetten voor u naar school komt.
- Kinderen met symptomen blijven onmiddellijk thuis.
- Leerlingen uit L4 – 5 – 6 houden uit voorzorg een mondmaskertje in hun boekentas.
Mochten er zich toch wijzigingen voordoen, verneemt u dat in een extra Nieuwsbrief op het einde van
de vakantie.
Start van de renovatie van de toren
Eigenlijk gaan de schoolpoorten niet helemaal dicht: tijdens de vakantie wordt er een reuzegrote
stelling geplaatst rond de toren van de school. Nadien begint een restauratie. Naast veel stof en
eventueel geluid gaan we daar weinig last van ondervinden.
Kinderen en ouders die langs de fietsenstalling de school betreden, moeten wel rekening houden met
de aanwijzingen en een kleine ‘omleiding’ volgen.
Apéroboxen
Er kunnen nog steeds Apéroboxen besteld worden. Meer info in bijlage. Alvast bedankt voor uw steun
aan onze school!
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Speelotheken
Beste
Vanaf woensdag 31 maart 2021 mogen wij jou opnieuw verwelkomen in onze speelotheken.
MERODE
Merodecenter 9

PARKWIJK
Lode Peetersplantsoen
1

ZEVENDONK
Kapelweg 54

woensdag
14 – 17 uur

woensdag
14 – 17 uur

dinsdag
15.30 – 19 uur

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Momenteel is het enkel mogelijk om speelgoed te ontlenen en terug te brengen. Er mag nog niet ter
plaatse gespeeld worden omwille van de coronamaatregelen.
Coronamaatregelen in onze speelotheken
Ook in onze speelotheken gelden enkele coronamaatregelen:
 Kom alleen of met je gezinsbubbel.
 Draag een mondmasker, liefst vanaf 6 jaar.
 Beperk je bezoek tot 15 minuten. Wil je een langer gesprek? Dan gaan we daarvoor graag met
jou naar buiten.
 Hou steeds 1,5 meter afstand van onze medewerkers en andere bezoekers.
 Ontsmet je handen bij binnenkomst.
 Wacht buiten op je beurt. Er mag slechts één persoon of gezinsbubbel tegelijkertijd binnen.
 Blijf thuis als je verkouden bent, koorts hebt of je ziek voelt.
 Betaal met gepast geld.
Alvast bedankt voor jouw medewerking.
Meer informatie?
Voor meer informatie en updates kan je steeds terecht op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/peuterspeelpuntturnhout.

Wij kijken ernaar uit jullie terug te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten
Het speelothekenteam
Bieke, Karima, Yasmina en Valerie
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Agenda
* 19 april 2021: Instapdag
* 26 april 2021: Geen avondstudie - PV
* 27 & 29 april 2021: Oudercontacten 6de lj.

