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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 8u30 en eindigt om 16u00 

 Over de middag worden de kleuters NIET afgehaald. Enkel de peuters mogen naar huis om 
11u30 indien gewenst. Zij kunnen ’s middags afgehaald worden aan de Boudewijnlaan (hek 
speelplaats) 

 Om het binnenkomen van de kleuters wat te spreiden verwachten we  
* de peuters en K1 langs het grote hek aan de Boudewijnlaan (speelplaats) 
* K2 en K3 langs de Schoolstraat (kant speeltuin) 

 Afhalen om 16u00: ALLE ouders komen langs de Boudewijnlaan (hek speelplaats) binnen, 
volgen de pijlen en gaan langs de Schoolstraat (speeltuin) naar buiten. (éénrichtingsverkeer) 
Op dit parcours wordt uw kleuter meegegeven. Gelieve hierbij de veiligheidsafstand te 
respecteren. 

 De voor- en naschoolse opvang gebeurt als volgt: 
De buitenschoolse kinderopvang komt naar onze school.  
Dit o.a. om het busvervoer te vermijden.  
** tussen 7u00 en 8u00 opvang door personeel van de buitenschoolse kinderopvang, vanaf 
8u00 tot aanvang van de lessen opvang door de leerkrachten.  
** op woensdag vanaf 12u00: opvang door personeel van de buitenschoolse kinderopvang. 
(tot 19u00) 
** naschoolse opvang: van 16u00 tot 17u00 opvang door onze leerkrachten, vanaf 17u00 tot 
afhaling: opvang door de buitenschoolse kinderopvang. (tot 19u00) 
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 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. 
Er kan opnieuw melk gedronken worden op school; zolang de voorraad strekt. 

 Mogen we er nogmaals op aandringen om geen eigen speelgoed mee te brengen van thuis. 

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  
Directeur 
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