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schoolklap
Beste ouders en leerlingen,
Het nieuwe schooljaar is uit de startblokken en hopelijk raakt u stilaan gewend aan de
aangepaste schoolorganisatie.
De belangrijkste wijzigingen vatten we nog even samen in deze tabel.
kleuter
lager
08.10

zachte landing in de klas

08.20

1ste lj. zachte landing

08.25

begin van de lestijd

08.35

2-6 verzamelen op de speelplaats
begin van de lestijd

11.35

einde van de voormiddag

11.45

einde van de voormiddag

13.00

verzamelen op de speelplaats

13.10

verzamelen op de speelplaats

13.15

begin van de lestijd

13.25

begin van de lestijd

16.00

einde van de namiddag

16.10

einde van de namiddag

15.35

einde van de vrijdagnamiddag

15.45

einde van de vrijdagnamiddag

Eén ouder mag de kleuter begeleiden
naar de klas of daar afhalen.
Volg de looprichting.

Ouders wachten hun kind op buiten de
schoolpoort.

Zachte landing kleuter
Gelieve de timing van de zachte landing in het kleuter te respecteren a.u.b., zodat de
kleuterjuf met haar activiteiten kan beginnen om 08.25.

07 september 2020

Fietsers
Gelieve niet met de fiets of step door de inkomhal te komen a.u.b.
Het ijzeren hek in de Sint-Katarinastraat is open.
Kleuterfietsjes kunnen in de doorgang naar de kleine speelplaats gestald worden.
Leerlingen van het lager kunnen via de kleine speelplaats naar de fietsenstalling op de
grote speelplaats, of meteen via de Hortensiastraat komen.
Exit 2de leerjaar
Om 16.10 is het uitzonderlijk druk aan de schoolpoort in de Sint-Katarinastraat.
Heel veel ouders staan er hun kind op te wachten, vaak noodgedwongen te dicht bij
elkaar.
Het is ook moeilijk voor kinderen en ouders om oogcontact te maken.
Daar willen we iets aan doen.
Vanaf maandag kunnen ouders van kinderen van het 2de leerjaar hun kind afhalen op
de kleine speelplaats. Als dat vlot verloopt doen we dat heel snel ook voor het 1ste lj.
Dank voor de medewerking!
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kalender vrije dagen
1e trimester
donderdag 08 oktober 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
vrijdag 09 oktober 2020: facultatieve verlofdag
Herfstvakantie van maandag 02 november 2020 t.e.m. vrijdag 06 november 2020
woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand = vrijaf
maandag 23 t.e.m. donderdag 26 november 2020: Kemmelklassen voor het 6de lj.
Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 t.e.m vrijdag 01 januari 2021

Trakteren in coronatijden
Mag weer, maar individueel verpakt, en niet zelf gebakken.

OV-klap

HET OUDERCOMITE
ZOEKT VERS BLOED !
Geïnteresseerden zijn welkom
op onze 1e vergadering
op woensdag 9 september 2020
om 20u in de eetzaal.

Bij vragen: mail gerust naar
ockatrientje@gmail.com
of spreek iemand aan.

2

3

