1 september : Start van het nieuwe schooljaar!
Beste ouders,
Op 1 september start het nieuwe schooljaar voor ALLE LEERLINGEN van kleuterschool en
lagere school. Wij heten iedereen van harte welkom !
Hieronder volgen reeds enkele praktische afspraken :
VOOR DE KLEUTERSCHOOL
Begin schooldag : 8.30 uur. De schoolpoort gaat open vanaf 8.15 uur.
 kleuters van instapklas , 1K en 2K komen binnen via poort J. Vanden Berghestraat
Ouders dragen hun kleuter over aan de goede zorgen van de leerkrachten op de
speelplaats (voor instap en 1K) of aan de poort (2K)
 kleuters van 3K komen binnen via poort C. Hansoulstraat (sportveld) , waar ze aan
de poort worden opgevangen door hun leerkracht.
Einde schooldag : 15.25 uur op ma, di, do en vrij ; om 12.20 uur op woensdag.
 instapklas, 1K en 2K worden afgehaald aan poort J. Vanden Berghestraat.
Ouders halen hun kleuter af aan lint op de speelplaats
 kleuters van 3K worden afgehaald aan poort C. Hansoulstraat
VOOR DE LAGERE SCHOOL
Begin schooldag : 8.30 uur. De schoolpoort gaat open vanaf 8.15 uur.
 leerlingen van 1L, 2L, 3L, 5L en 6L komen binnen via poort C. Peetersstraat
 leerlingen van 4L en fietsers gebruiken de poort C. Hansoulstraat
Kinderen komen alleen binnen zonder ouders. Op 1 september staan de leerkrachten van
1L aan de poort om de kinderen van het 1ste leerjaar welkom te heten!
Einde schooldag : 15.25 uur op ma, di, do en vrij ; om 12.20 uur op woensdag.
 1L, 2L, 3L, 5L en 6L : De klassen staan verspreid op de speelplaats, ouders halen
hun kind(eren) af bij hun klasgroep.
 De leerlingen van 4L worden afgehaald aan de poort C. Hansoulstraat. Ook fietsers
gebruiken deze uitgang.
De voor- en naschoolse opvang door INFANO zal gewoon doorgaan:
Ochtendopvang van 7u tot 8.15 uur in de refter van de school (ingang C. Peetersstraat)
Avondopvang van 15.40 tot 18.10 uur

BELANGRIJK :
 Op het schooldomein dragen ouders altijd een mondmasker en vragen wij de social
distance te respecteren.
 Voor ouders die recent terugkeerden uit vakantie verwijzen wij naar de brief vanuit
de Veiligheidscel van de gemeente Machelen (zie link hiernaast : “Mag mijn kind
terug naar school”)
 Ook dit schooljaar vragen wij om geen traktatie mee te brengen bij verjaardagen.
Uw kind zal die dag in de klas zeker in de bloemetjes gezet worden!
Het schoolteam staat klaar om er, samen met de kinderen en hun ouders, een fijn en
leerrijk schooljaar van te maken!

