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       Oostakker, 28/08/’20 

Beste ouders van de eerste kleuterklas en de instapklas 

Dinsdag 1 september komt jullie kleine spruit misschien wel voor het eerst naar school. Een bijzonder 

en emotioneel moment voor de ouders. Gezien de maatregelen omtrent corona kunnen we dit niet 

organiseren zoals we zouden willen. Toch wensen we dat jullie als ouder deze eerste week op een 

positieve manier kunnen beleven. Daarom maken we graag voor jullie de volgende afspraken: 

- Afzetten:  

o Je kan je kleuter afzetten op de speelplaats van 8u00 tot 8u15. Op dat moment zijn 

de juffen aanwezig op de speelplaats. Ouders kunnen op dat moment de speelplaats 

niet betreden. 

o Om 8u15 gaan de juffen met de reeds toegekomen kleuters naar de klas.  

o Tussen 8u15 en 8u30 komen er geen kleuters van K0 en K1 op de speelplaats. De 

kindjes blijven nog even bij hun ouder. 

o Om 8u30 laten we de kinderen van K2 en K3 eerst naar hun klasje gaan. 

o Wanneer alle kinderen binnen zijn kunnen jullie met je kleuter op de speelplaats 

komen.  

o Ouders van K0 gaan met hun kleuter naar het kleuterzaaltje. Daar nemen ze afscheid 

en verlaten de school.  

o Ouders van K1 gaan met hun kleuter mee tot aan het raam van de klas. Daar zal de 

klasjuf jullie opwachten. Ouders kunnen nog even door het raam kijken, zetten hun 

kleuter af bij de juf en nemen afscheid.  

o Om 9u wordt de schoolpoort gesloten.  

Deze werking gaat door op dinsdag, woensdag en donderdag. Vanaf vrijdag staan de 

kinderen om 8u30, net zoals alle andere kinderen, in de rij bij de juf.  

- Ophalen 

Het ophalen zal zoals bij de andere kleuters gebeuren. De kinderen maken een rij op de 

speelplaats. Ouders volgen de pijlen om hun kind op te halen.  

Ouders die hun kinderen ’s middags komen ophalen, bellen aan de inkomhal van de school.  

- Vergeet je mondmasker niet.  

We wensen jullie alvast een hele fijne start van het schooljaar! 

Met vriendelijke groet 

 

Emma De Jaeger 

Directeur 
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