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Belangrijke data: 

❖ Zaterdag 18 december: start kerstvakantie 

❖ Vrijdag 21 januari: rapport 2 lager 

❖ Maandag 31 januari: facultatieve verlofdag (betaalde opvang mogelijk) 

 

 

 

 

Zwemmen 

Het zwemmen gaat voorlopig niet door ! Hierdoor zal het eerste zwemrapport uitgesteld worden 
naar de krokusvakantie.  

 

 

Afzetten en ophalen kleutertjes 

 
Afzetten kleuter: 

• 7u00 – 8u15: aan opvangzaal, kleuterblok 
• 8u15 – 8u30: aan poort, speelplaats kleuter 

     Bij regenweer: 
• 7u00 – 8u15: aan opvangzaal, kleuterblok 
• 8u15 – 8u30: aan groene hekken, speelplaats opvang lager 

o K0 – K1: gaan naar binnen in de opvangzaal, kleuterblok 
o K2 – K3: gaan onder het afdak speelplaats opvang lager 

Ophalen kleuter: 
• Vlak na de schooltijd 

o K0 – K1: in de opvangzaal, kleuterblok (corona:  op speelplaats opvang kleuter) 
o K2 – K3: op de speelplaats kleuter 

• In de opvang 
o K0 – K3: aan het groene hekken, speelplaats opvang kleuter 

  Bij regenweer: 
• Vlak na de schooltijd 

o K0 – K1: in de opvangzaal, kleuterblok (corona: speelplaats opvang kleuter) 
o K2 – K3: aan de polyvalente ruimte (zijkant van het gebouw, deur gele gevel) 

• In de opvang 
o K0 – K3: in de opvangzaal, kleuterblok (corona: K2 – K3 in de grote turnzaal) 

 
 
  
 

https://www.google.be/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjYsKe2-sneAhVPMewKHWc5A9MQjRx6BAgBEAU%26url=https://www.cello-zorg.nl/cello-als-werkgever/vrijwilligerswerk/vacatures-vrijwilligerswerk/helvoirt-1-x-per-maand-lekker-baantjes-zwemmen-geeft-mij-zoveel/%26psig=AOvVaw3YJ62aIeF5WmiIFOwX2yrh%26ust=1541943774261318
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Warme maaltijden 

De warme maaltijden starten terug op wanneer de situatie het toelaat. Dit 
zal sowieso niet zijn voor 14 januari, dit omwille van organisatorische en 
praktische redenen. Tot die tijd eten de kinderen hun eigen lunchpakket 
van thuis. We houden jullie op de hoogte… ☺ 

 

Op tijd komen… 

Mogen wij nogmaals vragen om uw kind op tijd af te zetten op school. Zo 
kunnen de lessen tijdig beginnen en kunnen de 

leerlingen/kleuters/leerkrachten hun tijd optimaal benutten. 

 

Welkom in K0! 

• Maandag 10 januari stappen 13 nieuwe kleuters in. Deze ouders en kindjes hebben wegens 

de coronamaatregelen het wenmoment gemist en kennen het reilen en zeilen van de school 

nog niet.  

o Afzetten van de nieuwe peuters: 

▪ Maandag: de nieuwe ouders komen bij het belsignaal op de speelplaats en 

gaan mee met de peuters tot in de zaal/klas waar ze nog uitleg kunnen 

krijgen. 

▪ Dinsdag en woensdag: ouders komen bij het belsignaal tot aan de blauwe 

zone. Vandaar gaan de juffen alleen tot aan de klas. 

▪ Vanaf donderdag: de kindjes gaan alleen naar de blauwe zone. De juffen 

helpen de kindjes van aan de poort tot aan de blauwe zone.  

 

 

Aangezien de kerstvakantie een week vroeger start, willen we graag alle ouders en leerkrachten 
bedanken voor de geleverde inspanningen van de afgelopen maanden. Zonder jullie flexibiliteit was 
dit nooit gelukt! Laat ons hopen dat we na de kerstvakantie met mondjesmaat terug naar een 
normaal leven/schooljaar kunnen gaan…  

Prettige feestdagen en een spetterend 2022 gewenst,  

 

 

 

 

Het Vogelzangteam! 


