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TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOOL
TIJDENS DE WERKEN
Beste ouder,
Het nieuwe schooljaar ging vlot van start. We zijn blij dat we u allen (terug) mogen ontmoeten
en hopen dat iedereen zich vlug (terug) thuis mag voelen op onze school.
Zoals u weet zijn er geruime tijd geleden plannen gemaakt voor het bouwen van een nieuw
sanitair blok en een gedeeltelijke overkapping van de speelplaats.
We hebben goed nieuws, de werken zijn reeds van start gegaan.
Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken ongeveer 3 maanden duren.
Wie ooit al eens te maken had met verbouwingen weet als geen ander dat dit ook hinder met
zich meebrengt. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de veiligheid van onze kleuters en
hun (groot)ouders te garanderen.
Aangezien de speelplaats volledig wordt afgesloten, zal de toegankelijkheid van de
school ook wijzigen.
Samen met ons team, de preventieadviseur en OVG hebben we gezocht naar de meest haalbare
maar ook veilige bereikbaarheid van de school.
Hieronder vindt u een overzicht hoe de school te betreden en te verlaten.
We willen u bij voorbaat van harte bedanken voor uw begrip voor de mogelijke hinder maar
vooral voor uw bereidwilligheid om de afspraken goed op te volgen.

We hopen dat de werken vlot mogen verlopen.
Indien u vragen heeft aarzel niet om ons te contacteren!
Vriendelijke groeten

Directie, leerkrachten en omkadering

TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOOL
De INGANG van de school is nu het dubbel “geel hekken” met aanwijzing INGANG.
U loopt steeds rechts op het pad tot aan het gebouw.

De UITGANG is langs het klein geel hekken.
U loopt steeds rechts van het pad.

VOORSCHOOLSE OPVANG:
Toegang langs de zijdeur.

NASCHOOLSE OPVANG:
Zolang het weer het toelaat
spelen de kleuters achter het
schoolgebouw of onder de tent.

AANVANG SCHOOLTIJD: 8u10 – 8u25.
De kleuters komen binnen langs de zijdeur en gaan onmiddellijk naar hun klas.
De leerkrachten zullen hen begeleiden.

Blij dat je op tijd bent 

EINDE SCHOOLTIJD
De oudste kleuters (2-3MA en 2-3MB) verzamelen op banken, onder de tent.

De jongste kleuters (1MA en 1MB) verzamelen op banken in de inkomhal (zijdeur).

