
 
BETREFT : Brengen en afhalen kinderen  

Beste ouders,  

Sedert dit schooljaar gebruiken wij de poort aan de C. Hansoulstraat als volwaardige 

poort voor het brengen en afhalen van kinderen. Dit wil ook zeggen dat er steeds een 

leerkracht toezicht doet aan deze poort bij het begin en het einde van de schooldag.  

Zo spreiden wij beter de drukte bij het binnen komen en verlaten van de school. 

Wij voerden na evaluatie van de eerste 2 weken volgende wijziging in voor                             

het brengen van kleuters van 3K en alle leerlingen lagere school:   

Kleuters uit 3K en alle leerlingen LS kunnen via de poort C. Hansoulstraat of de poort C. 

Peetersstraat binnen komen. Ouders beslissen zelf via welke poort hun kind(eren) binnen 

gaan op school.  

De poort Hansoulstraat: 

- gaat open om 8u 

- sluit om 15.40 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en om 12.35 u (woe).    

  De kinderen worden dan in de opvang afgehaald langs de C. Peetersstraat.  

 

De andere afspraken van 1 september veranderen niet:  

BRENGEN : Vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur 

Poort Kleuterschool (J. Vanden Berghestraat): Kleuters uit instapklas , 1K en 2K  

AFHALEN : ma, di, do en vrij om 15.25 uur ; woe om 12.20 uur 
    

Poort Kleuterschool (J. Vanden Berghestraat) : Kleuters uit instapklas , 1K en 2K,              

aan lint op speelplaats. 

Poort C. Peetersstraat : Leerlingen uit 1L, 2L, 3L, 5L en 6L aan rij op speelplaats. 

Poort Hansoulstraat :  

- Kleuters uit 3K en leerlingen 4L aan rij op sportveld. 

- Fietsers LS  

Ouders die hier vragen bij hebben, kunnen steeds terecht bij de directie.   

 

Graag herinneren we jullie eraan dat het schoolbestuur beslist heeft dat de infoavonden 

van september in kleuter- en lagere school niet mochten doorgaan op de gebruikelijke 

manier. U mag wel info over de klaswerking verwachten op 15 september via de 

klaspagina op onze website : www.dewindroos.net of via videochat.   

Vriendelijke groeten,  

Gert Engels en Machteld Vandeneede, directie 

http://www.dewindroos.net/

