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schoolklap
Beste ouders en leerlingen,
Via de oudsten kreeg elk gezin een jaarkalender van het oudercomité.
Wie graag een extra exemplaar wil kan dat vragen in het secretariaat (mail, tel).
We bezorgen de kalender dan via de gezinsoudste.
Wie nog een T-shirt en/of shortje voor de lessen bewegingsopvoeding wil bestellen
neemt ook hiervoor best contact op met het secretariaat.
De leerlingen van het 1ste én het 2de leerjaar verlaten de school voortaan via de kleine
speelplaats. De ouders wachten hun kind op langs de wilgen waar voldoende plaats is
om afstand van elkaar te houden. Hierdoor is de drukte aan de schoolpoort wat afgenomen.
De belangrijkste wijzigingen vatten we nog even samen in deze tabel.
kleuter
08.10

zachte landing in de klas

lager
08.20

1ste lj. zachte landing
2-6 verzamelen op de speelplaats

08.25

begin van de lestijd

08.35

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

14 september 2020

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

Ouders wachten hun kind op buiten de schoolpoort.
Om een leerling af te halen uit de naschoolse
opvang kunt u wel het gebouw binnen komen –
met mondmasker graag.

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.
Fietsers
Al heel wat fietsers en steppers houden rekening met de vraag om niet met de fiets of
step door de inkomhal te komen.
Dank je wel daarvoor!
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke
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klasklap
kleuter
3KA/3KB Deze week werken we nog wat verder rond het thema vriendschap.
Gedurende deze week zal 'het samenwerken' heel centraal staan.
Om je kleuter aan te zetten tot het gericht vertellen en hun emoties en interesses te delen met anderen,
mag op maandag 1 voorwerp, genaamtekend meegebracht worden naar de klas.
Op woensdag wordt het terug meegegeven naar huis.
juf Orphée en juf Hilde
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