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PRAKTISCHE AFSPRAKEN CODE ORANJE - MEERHOUT 
 
 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

                 

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. 

 
      
 
 

INGANG 
Langs het groot 
geel hek via het 
wandelpad. 

UITGANG 
Via het wandelpad 
langs het klein 
geel hek. 



 
Partner vzw EDUGO Scholengroep 
Sint-Jozefstraat 8 - 9041 Oostakker 

Ondernemingsnummer - 0455.490.125 
RPR Ondernemingsrechtbank Gent 

 
 
 

 

 
ONTHAAL 
Tussen 8u10 en 8u25: onthaal door de leerkrachten 
 
 
Peutertjes-1ste kleuterklas Juf Veerle-juf Marjolein:  
in de inkomhal 
 
2de-3de kleuterklas Juf Tine-juf Nathalie:  
gaan onmiddellijk naar de klas. 
 
 
 
 

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

Peuters/1ste kleuterklas:  
in de inkomhal 

2-3de kleuterklas: 
Helaas hebben de tenten de storm van woensdag 21-10 niet getrotseerd. 
Bij droog weer zitten de kleuters buiten op de banken, bij regen wacht u aan de inkomhal.  
Uw kleuter komt u tegemoet.  
 
 

 

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).      

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. 
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VOORSCHOOLSE OPVANG 
7u00 – 8u10 
in de inkomhal door juf Muriël. 
 
NASCHOOLSE OPVANG  
15u45-18u00 (ook op vrijdag) 
in de klas van juf Veerle en juf Marjolein door juf Muriël en op donderdag door juf Mieke. 
 
WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG 
De kleuters kunnen tot 13u00u op school blijven bij juf Muriël. 
Wie langer in de opvang blijft deelt dit op maandag mee aan juf Muriël of aan de klasjuf. 
De kleuters worden naar de opvang in Edugo Lourdes gebracht. Daar is er opvang tot 18u00. 
 
GELIEVE TELKENS AAN TE BELLEN. 
 
Binnen spelen de kleuters in hun klasgroep, buiten geldt dit niet.  
Omdat het heel moeilijk is om in de voor-en naschoolse opvang kinderen per klasgroep te ordenen vragen 
we om hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Ook op woensdagnamiddag graag zoveel 
mogelijk zelf opvang voor uw kind voorzien. 
 


