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Geachte ouder, 
 
Betreft: praktische afspraken kleuterschool  

 

Voor een vlot en veilig verloop van de werking van de kleuterschool zouden we graag volgende 
afspraken mededelen: 

 De school start om 8u25  en eindigt om 15u50 

 Bij het brengen worden de handen gewassen, bijgestaan door de ouders. De kleuters worden 
afgezet aan het groene hek van de kleuterspeelplaats.  

 De ouders vertrekken onmiddellijk en blijven niet om “sociale contacten” te leggen.  

 Omdat de dagindeling min of meer zijn normale gang zal gaan vragen we om de schooluren 
te respecteren en de kleuters niet tussentijds af te halen. 

 Info voor de klasleerkracht doorgeven via tingeling,mail, berichtje, messenger,whatsapp,……. 

 De voor- en naschoolse opvang gebeurt als volgt: 
** tussen 7u00 en 8u00 opvang door personeel van de buitenschoolse kinderopvang op de 
locatie van Stekelbees.  De opvang gebeurt in gescheiden bubbels.  
** op woensdag vanaf 11u30 opvang door personeel van de buitenschoolse kinderopvang. 
(tot 19u00) op school. 
** naschoolse opvang: van 16u00 tot 17u15 opvang door onze leerkrachten, vanaf 17u15 tot 
afhaling: opvang door de buitenschoolse kinderopvang in locatie Stekelbees. 
Opvang van de buitenschoolse kinderopvang is betalend volgens het normale tarief. Opvang 
door de leerkrachten is het normale tarief van de school. 

 De speeltijden worden voor de verschillende klasbubbels (kleutergroepen) op verschillende 
momenten georganiseerd.  Dit geldt ook voor de middagpauze. 

 Smeren jullie de kleuters ’s ochtends alvast in om te beschermen tegen de zon en geven jullie 
eventueel een flesje zonnemelk mee?  Ook een petje is handig. 

 Gelieve zeker een lunchpakket mee te geven,  een flesje water en een gezond tussendoortje. 

 De kleuters die jarig waren tijdens de lockdown zullen we deze maand nog vieren. De juf zal 
met jullie nog een dag afspreken. We vragen om te trakteren met individueel voorverpakte 
versnaperingen.  

Het is fijn dat we alle kleuters opnieuw mogen verwelkomen.  Uiteraard blijven we ten volle 
inzetten op (hand)hygiëne en veiligheid voor kleuters, ouders en personeel. 

Hopelijk kunnen we het schooljaar voor al onze kleuters nu mooi afronden. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Chris van Calenberge                                                 Freddy De Wilde   
Directeur                                                                     Vestigingsverantwoordelijke  
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