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Beste ouders,
De zomervakantie loopt op zijn laatste benen.
De start van het nieuwe schooljaar is in zicht.
Hierbij wil ik jullie op de hoogte brengen van een aantal afspraken die ons toelaten op
1 september veilig van start te kunnen gaan.
Indien jullie na het lezen van deze richtlijnen nog met een vraag zitten, aarzel niet
mij te contacteren via telefoon : 053/78.22.43 of
via mail : kleuterschool.st.maarten@telenet.be
Op basis van onze risicoanalyse en het draaiboek, van de overheid, voor de scholen
deel ik jullie het volgende mee :
-

-

De kennismakingsnamiddag van donderdag 27/08/2020 gaat NIET door.
Ouders worden niet toegelaten in het schoolgebouw.
Wel op het schoolterrein tot aan de poort waar de leerkrachten staan.
Gelieve de looprichting te respecteren.
Enkel de ouders van de instappertjes brengen hun peutertje tot in de klas.
( enkel op 1 september )
Jullie maken even kennis met de juf en houden het afscheid héél kort,
dit maakt het voor jullie kindje het makkelijkst.
Er mag maar 1 ouderpaar tegelijk in de klas aanwezig zijn.
De ouders die warme maaltijden wensen voor hun peuter / kleuter ; dit is reeds
mogelijk vanaf 1 september.
Wat geven jullie mee aan jullie peuter / kleuter :
▪ reservekledij voor de allerjongsten
▪ een koekje ( zonder chocolade )
▪ een stuk fruit
▪ boterhammen ( indien je geen warme maaltijd verkiest )

Specifiek Langestraat :

- Opvang : van 7.00u tot 8.00u
van 15.45u tot 19.00u
Woensdag van 12.00u tot 19.00u
- Start uur : 8.30u ( Breng je kleuter op tijd !!!! )
- Beide ingangen zullen open zijn.
- Via Langestraat : Ouders brengen hun kleuter tot aan de
houten poort.

- Via Nederveldstraat : Ouders brengen hun kleuter tot
aan het groene poortje.
- Einde 15.30u : Volg de looprichting om uw kleuter
op te halen .
Via Langestraat : kleuter ophalen aan de houten poort.
Via Nederveldstraat : kleuter ophalen aan het groene
poortje

Samen met mijn team kijk ik met spanning uit naar de start van een fijn schooljaar.
Ik wens jullie allen nog een fijne laatste vakantie week en ……. Tot 1 september !!!
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