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Nieuwe afspraken
Nu de speelplaats bijna klaar is en we terug de ingang van de school aan de Kongoweg kunnen gebruiken, werkten we nieuwe afspraken uit voor het brengen en afhalen van uw kind. Mogen we vragen om zich aan deze afspraken te houden, zodat alles rustig en ordevol kan verlopen.
Komt iemand anders de kinderen ophalen of brengen, wees dan zo vriendelijk om deze afspraken
ook aan deze mensen duidelijk te maken.
Bij twijfel kunt u natuurlijk bij een medewerker terecht. Die zal u zeker de weg wijzen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Op het plan worden alle plaatsen aangeduid die verder in de tekst aangehaald worden.

Kongoweg
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eethuisje, slaapklas
en opvangklas

De speelplaats is nog niet volledig af,
maar het einde is in zicht. Tegen het einde van de maand zullen 85% van de
speeltoestellen geleverd worden. Op de
kracht van het groen is het nog wat langer wachten. Pas binnen een tweetal
jaar zullen planten en bomen tot volledige ontwikkeling gekomen zijn.
De feestelijke opening van de speelplaats
is op zaterdag 21 maart 2020.
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Voor 08.25 uur
Vanaf 07.30 uur kan je de school binnenkomen aan de hoofdingang (aan het secretariaat) of via de Kongoweg. De kinderen
kunnen terecht in de opvang, die nu wordt georganiseerd in de containerklassen (eethuisje en slaapklasje).
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Vanaf 08.00 uur kan je de school binnenkomen via de groene poort kant spoorwegbrug en via de Kongoweg.
De kinderen kunnen spelen en de ouders/grootouders kunnen wachten onder het lage afdak op de kleine speelplaats of
aan de poort van de grote speelplaats kant Kongoweg.
Mogen wij vragen dat u als ouder tot 8.25 uur niet op de speelplaats komt. Op die manier kan het toezicht makkelijker
verlopen.
Vanaf 08.15 uur mogen de peuters naar hun klas gebracht worden.

08.25 uur (bij het belsignaal)
Kleuter
De kinderen gaan zelfstandig naar de klas of mogen naar de klas gebracht worden door de ouders. Maak het afscheid niet
té lang.
Lager
De kinderen gaan zelfstandig en rustig naar hun klas.

11.40 uur
Kleuter
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De kleuters die niet op school eten, worden afgehaald in de peuterklas bij juf Ilse.

Lager
De kinderen komen onder begeleiding naar de speelplaats. De ouders wachten onder het lage afdak.
De kinderen die afgehaald worden gaan ofwel naar het afdak, ofwel naar de thuisrij ofwel naar de grote speelplaats. Daar
kunnen ze ook afgehaald worden aan de poort Kongoweg of kunnen ze spelen.

12.55 uur -13.05 uur
De ouders/grootouders wachten onder het lage afdak op de kleine speelplaats of wachten aan de poort van de grote speelplaats aan de Kongoweg.
Mogen wij vragen dat u als ouder niet op de speelplaats komt. Op die manier kan het toezicht makkelijker verlopen.

13.05 uur (bij het belsignaal)
Peuters en kleuters
De kinderen gaan zelfstandig naar de klas of mogen naar de klas gebracht worden door de ouders. Maak het afscheid niet
té lang.

Lager
De kinderen gaan zelfstandig en rustig naar hun klas.

15.55 uur (en op vrijdag 15.05 uur)
Peuters en kleuters
Alle kleuters mogen afgehaald worden in hun klasje tot 16.10 uur (vrijdag 15.15 uur).
Daarna gaan ze onder begeleiding naar de opvang in de containerklassen (eethuisje en slaapklas)

Lager
De ouders wachten onder het lage afdak of aan de Kongoweg.
De kinderen komen onder begeleiding naar de speelplaats. Daar gaan ze ofwel naar het lage afdak (als ze afgehaald worden), ofwel naar de thuisrij, ofwel naar de grote speelplaats. Daar kunnen ze ook afgehaald worden aan de poort Kongoweg
of kunnen ze spelen.

16.10 uur (en op vrijdag 15.15 uur)
Peuters en kleuters
De kleuters gaan onder begeleiding naar de opvangklas. Ze krijgen een boterham aangeboden en daarna kunnen ze spelen.

Lager
De leerlingen van het lager gaan naar de studierij.

17.00 uur tot 18.00 uur
Na de studie gaan de leerlingen naar huis. De leerlingen van het lager die niet worden afgehaald, melden zich aan bij de
opvang en mogen spelen.

Henri Van Hevele uit de kleuterklas van
juf Elien heeft er een zusje bij. Haar
naam is Juliette. Ze werd geboren op
27 december 2019. Proficiat aan Henri
en zijn trotse opa en oma.

Mevrouw Jenny De Middelaer is
overleden. Zij was de lieve oma van
Lucas Verschaeve uit L1B.
Wilma Vincke (L5) en haar broer Leo
namen deze week afscheid van haar
lieve overgrootvader, de heer Michel
Denoo.
We bieden langs deze weg de beide
families onze oprechte deelneming
aan.

