
 

 

28/05/2020 

 

HEROPSTART KLEUTERSCHOOL en informatie LAGERE SCHOOL 

  

Beste ouders,  

 

Wij zijn heel blij dat we binnenkort alle kinderen opnieuw op school mogen verwelkomen!  

 

De kleuterschool start voor alle leeftijden vanaf dinsdag 2 juni en dit op alle dagen 

uitgezonderd de woensdag.                                                                            

 

Start van de schooldag tussen 8.15 uur – 8.30 uur:  

Ouders brengen hun kleuter(s) tot aan de binnenste poort ingang kleuterschool. Wij vragen 

om dan onmiddellijk door te gaan om geen opstopping te veroorzaken.  

 

Einde van de schooldag : De kleuters worden afgehaald  

 om 15.10 uur : kleuters van instapklas en 2de kleuterklas (ingang KS) 

 om 15.20 uur : kleuters van 1ste kleuterklas (ingang KS) 

 om 15.20 uur : kleuters van 3de kleuterklas (poort C. Hansoulstraat) 

 

Vanaf het betreden van het schooldomein dragen ouders verplicht een mondmasker.  

 

Eten en drinken :  

Gelieve mee te geven:  

 eigen drinkbusje met water (naam op schrijven a.u.b.) 

 fruit voor de pauze ’s morgens (in stukjes gesneden in een doosje) 

 een lunchpakket ; water wordt door de school voorzien, ook melk voor kleuters 

die hiervoor een bestelbriefje invulden 

 

Op woensdagvoormiddag is er nog steeds noodopvang en dit voor ouders die geen andere 

oplossing hebben. Weet dat hiervoor een attest van de werkgever vereist is.  

De voor- en naschoolse opvang door Infano blijft en is betalend. Gelieve ook hiervan enkel  

gebruik te maken indien echt noodzakelijk.   

 

Er zijn geen rijen na school en er is geen schoolbusvervoer. 

 

Lagere school :  

Voor 1L , 2L en 6L : van dinsdag 2/06 tot donderdag 4/06 wijzigt er niets. 

ma 1/06  :  Pinkstermaandag : geen school  

di   2/06  : de groepen 2 van elk leerjaar komen naar school 

woe 3/06 : noodopvang 

do   4/06  : de groepen 1 van elk leerjaar komen naar school   

 

Voor de regeling vanaf 5/06 en voor 3L, 4L en 5L volgt later (uiterlijk dinsdag 2/06)  

meer nieuws. Wij onderzoeken nog volop hoe wij al onze leerlingen naar school kunnen 

laten komen in veilige omstandigheden.   

 

Vriendelijke en vooral gezonde groeten! 

Gert Engels en Machteld Vandeneede, directie  


