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TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOOL 
Alle kleuters komen voltijds naar school.  
Dat wil zeggen dat we met veel zijn en dat het druk kan zijn begin en einde schooltijd. 
 

Daarom vragen we met aandrang: 

 Om je kleuter met één persoon naar school te brengen en af te halen. 

 Het afscheid kort te houden. Bereid je kindje daar op voor a.u.b.  

 De tijdstippen te respecteren. Blij dat u op tijd bent. 

 Het schooldomein niet te betreden tijdens de schooluren.  
De school is gesloten tussen 8u25 en 15u20. Onder de middag mogen kinderen naar huis en worden 
de kleine poortjes geopend. 

 De schoolgebouwen niet te betreden. Indien u iets wil vragen, stuur gerust een mailtje of neem 
telefonisch contact op met de directie of het secretariaat. 

 
INGANG langs het zwarte hekje in de O-L-Vrouwstraat. 
UITGANG langs de bruine poort. 
                  OF 
INGANG Groenstraat via het groot grijs hek. 
UITGANG via het klein grijs hek.  

De poorten worden tijdens de schooluren gesloten. 

HYGIËNE OUDERS 
Gelieve uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen en buitengaan van de school,  
een mondmasker te dragen en de social distancing  te respecteren. 
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ONTHAAL 
Tussen 8u10 en 8u25: onthaal door de leerkrachten 

 
Peuters: 
Juf Mireille-juf Clio 
Onthaal aan de grote 
schuiframen op de 
kleuterspeelplaats aan de 
speelzaal. Ook bij regen. 
           
 
           

 

1ste kleuterklas:  
Juf Martine/Sofie 
-juf Katrien 
Onthaal bij het hekje aan de 
sportzaal op de speelplaats. 
Ook bij regen. 
  
 
    

 
 

2de-3de kleuterklas: 
Juf Leen-Sylvie-Kristel-
Karolien 
Onthaal in de groenzone. 
Bij regen gaan de kleuters 
onmiddellijk naar hun klas. De 
kleuters van juf Karolien 
verzamelen bij regen in de 
speelzaal. 
 

 
           
 

 

                  
EINDE SCHOOLTIJD 
Afhaalmoment vanaf 15u25. 
Op dinsdag vanaf 15u50. 
Op woensdag vanaf 11u40. 

 
Peuters:  
Aan de grote schuiframen op 
de speelplaats.  
Ook bij regen. 

1ste kleuterklas:  
Speelplaats 
bij het hekje aan de sportzaal. 
Ook bij regen. 
 

2de-3de kleuterklas: 
Gelieve te wachten bij de 
groenzone en de paadjes niet 
te betreden. Uw kleuter komt 
naar u toe. 
 
Bij regen: de kleuters 
verzamelen in de speelzaal. 
Gelieve buiten te wachten, uw 
kleuter komt naar u toe. 

 

HYGIËNE KLEUTERS EN LEERKRACHTEN 

 Extra aandacht voor handhygiëne. De handen worden na elke pauze ontsmet. 

 Social distancing  tussen collega’s. 

 Dragen van een mondmasker is voor leerkrachten verplicht, enkel in de klas wanneer de juf alleen is 
met de kleuters, mag het af. 

 Ventileren van de klassen. Gelieve de kledij van uw kleuter aan te passen, het kan fris zijn in de 
klas. Voorzie een extra trui of gilet die in de klas mag blijven (naamtekenen).      
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MIDDAGMAAL 
Er worden nog steeds warme maaltijden en soep voorzien.  
Het menu kan u raadplegen op de website. 
In de eetzaal zitten de kleuters per klasgroep aan de tafels. 

VOORSCHOOLSE OPVANG 
07u00 – 08u10 
 
Opgelet! 
De ochtendopvang zal vanaf 12 november van 7u00 tot 7u30 doorgaan in de feestzaal van blok A in de 
lagere school Edugo Slotendries, samen met de leerlingen van de lagere school onder toezicht van juf 
Veronique. 

 

 
 

 
Vanaf  7u30 tot 8u10 worden de kleutertjes door juf Agnes opgevangen in de speelzaal van de 
kleuterschool. Hier kunnen we hen een rustig aanbod geven. 
 

NASCHOOLSE OPVANG 
15u45u -18u00 (ook op vrijdag) 
op de speelplaats/speeltuin/speelzaal door juf Hilde en juf Agnes 
 
WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG 
11u40u – 18u00  
door juf Agnes en juf Marzena 
 


