ORGANISATIE
KLEUTER
VANAF DINSDAG 2 JUNI

maandag 1 juni

pinkstermaandag

dinsdag 2 juni

Welkom peuters
en kleuters!

voorschoolse opvang
van 7 tot 8 uur

naschoolse opvang
ma, di en do:
tot 18.30 uur
woe
tot 13.00 uur
vrij:
tot 17.30 uur

geen school
=
geen opvang
De kleuterschool gaat terug open!
We zijn blij dat we alle peuters en kleuters terug
mogen verwelkomen. Dit in hun eigen klas en
met hun eigen juf om zo het schooljaar mooi af
te sluiten!

Enkele afspraken:
1. De voor- en naschoolse opvang moet in dezelfde vaste groepen
(klasbubbels) verlopen als overdag. De verschillende groepen
hebben geen contact met elkaar. Dit is niet zo eenvoudig te
organiseren. Daarom vragen we uw medewerking om zo
weinig mogelijk gebruik te maken van de voorschoolse
en naschoolse opvang.
2. Wijziging omwille van organisatorische haalbaarheid (poets, …):
WOENSDAG =
VOOR ALLE KINDEREN:
naschoolse opvang tot 13 uur! NIET tot 17.30 uur!
3. Ingang en uitgang
Alle kinderen die gebruik maken van de voorschoolse of
naschoolse opvang worden afgezet en opgehaald aan de groene
poort van de kleuterschool (Schoolstraat 33).

4. Omwille van de veiligheid en de organisatie worden er geen
vieruurtjes meer aangeboden. Gelieve zelf een vieruurtje te
voorzien.

middageten

Wij vragen om (indien mogelijk) de kleuters ‘s middags thuis
te laten eten.
Dit om de klasbubbels over de middag te kunnen behouden.

Omwille van de veiligheid en de organisatie worden
géén warme maaltijden aangeboden. Alle kinderen
eten hun eigen pick-nick (= lunch + flesje water) op
in hun klasbubbel, bij voorkeur buiten.

VEILIGHEID EERST !
Samen met onze preventiedienst werd aan volgende
veiligheidsmaatregelen gewerkt:
➔ ontsmetten van handen bij het binnenkomen en verlaten van
de school.
➔ afzonderlijk lokaal voor wie ziek wordt.
➔ extra beschermingsmiddelen voor het personeel:
mondmaskers, plexi-gelaatsbescherming, alcoholgel,
handschoenen, ...
➔ we werken, spelen en eten in onze klasbubbel.
➔ dagelijks reinigen/desinfecteren van gebruikte lokalen.
➔ geen vrije toegang op school voor ouders en bezoekers.
➔ verhoogde veiligheid bij het afhalen van leerlingen.
➔ drinkwaterfonteintjes worden afgesloten
➔ ...
Aangezien er veel zal worden buiten gespeeld, gelieve een
hervulbare drinkfles en een pet mee te brengen.
Op school voorzien we zelf zonnecrème.

INGANG
‘s morgens vanaf 8.00 uur
‘s middags vanaf 13.00 uur
Kleuters:
➔ Om voldoende afstand te kunnen bewaren met de ouders die de
kinderen van L1, L2 en L6 brengen, verplaatsen we de ingang
naar het poortje kant rusthuis.

➔ Gelieve afstand te bewaren en niet te parkeren op de parking
rusthuis! Ook vragen we om (indien mogelijk) de kleuter pas
tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school te brengen, dit terug
om de klasbubbels te kunnen behouden.
➔ Fietsen worden binnen de regenboog geplaatst.
➔ De kleuters stappen meteen door naar hun klasbubbel.

UITGANG
‘s middags om 11.40 uur
‘s avonds om 16.00 uur (vrij 15.00 uur)
Kleuters
➔ Om voldoende afstand te kunnen bewaren met de ouders die de
kinderen van L1, L2 en L6 afhalen, verplaatsen we ook de
uitgang naar het poortje kant rusthuis.
➔ Gelieve opnieuw afstand te bewaren en niet te parkeren op de
parking rusthuis!

THUISRIJEN

Er zijn géén begeleide thuisrijen.
Alle kleuters worden afgehaald.

