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CORONA





Elke regel heeft ‘een beperkte houdbaarheidsdatum’. Dat hebben
we de voorbije week weer goed ervaren.
We geven bij meldingen telkens de regelgevingen van dat moment
door.
Voorlopig geen klassen in quarantaine.
Meester Arne moet nog t.e.m. woensdag thuis blijven. Sinds vrijdag
vervangt juf Marie in L1B

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG
Sinds afgelopen woensdag is de opvang ‘in handen’ van De Paddestoel.
Uiteraard werken school en Paddenstoel nauw samen om alles goed te organiseren.
De voorbije drie dagen evalueerden we dagelijks en stuurden bij waar nodig.

Na schooltijd verzamelen de kleuters eerst in de eetzaal waar ze een stukje fruit krijgen
(en kunnen drinken uit hun waterfles, die ev. bijgevuld wordt)

Kom je je kind ophalen? Dan noteert een kindbegeleider het uur bij de naam van je
pagadder.

Leerlingen lager worden na de studie naar de opvang begeleidt waar hun naam genoteerd
wordt = inchecken. De kindbegeleider noteert het uur van vertrek.

STUDIE VOOR L1 t.e.m.L6
Nog even herhalen:
Alle leerlingen uit het lager die op school blijven na beltijd, volgen eerst studie. Pas
daarna mogen ze naar de opvang!!
Drie studies

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er drie studies van 16.15 u. – 17.05 u.
o L1 zit afzonderlijk (afhalen aan meeting point)
o L2, L3 zitten samen (maandag afhalen aan meeting point, dinsdag en donderdag
afhalen aan blauwe zijdeur)
o L4, L5 en L6 zitten samen (afhalen aan meeting point)
We vragen uitdrukkelijk om je kind tot het einde in de studie te laten (17.05 u.)
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kun je je kind vroeger uit de studie halen.
Speelstudie op vrijdag

Op vrijdag is er speelstudie van 15.10 u. tot 16 u. op de speelplaats van het lager. Dan
kun je je kind wel vroeger ophalen via het meeting point. Vergeet je kind niet uit te
scannen!
Kinderen die na een studie niet opgehaald zijn, worden naar de opvang gebracht.

VARIA
Het zou heel handig zijn als jassen (,mutsen en sjaals) genaamtekend zijn. Zeker P/kleuters
herkennen soms hun eigen jasje niet doordat er enkele goed op elkaar gelijken.
Dankjewel!

Met vriendelijke groeten
Anne & team

