
 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE in tijden van corona code geel 
kleuterschool start schooljaar 2020-2021. 

 
Omwille van het coronavirus en de code geel die nu van kracht is, willen we u 
informeren over enkele wijzigingen over de start van het schooljaar. 
Als de school moet overschakelen naar een andere kleurcode zal u op de hoogte 
gebracht worden van nieuwe afspraken. 
 

ALGEMEEN 
° Schooluren 

Maandag 
Dinsdag 
Donderdag 
Vrijdag 

08.30 u tot 11.45 u 
en 
13.00 u tot 15.15 u 

Woensdag 08.30 u tot 12.05 u 

    
° U komt bij voorkeur uw kleuter alléén brengen en afhalen. 
° Een mondmasker is voor volwassenen in de hele school verplicht! 
° Bij het binnenkomen van de school/klas ontsmet u uw de handen. 
° U gaat niet door de school maar maakt steeds gebruik van de buitenpoorten.  
 
° Zieke kleuters blijven uiteraard thuis! 
 

AFSPRAKEN VOOR- EN NABEWAKING 
Voor alle kleuters van de voor- en nabewaking (SPEELKOER) gaat de poort van de 
Kapucinessenstraat open om 7.30 u (tot 8.00 u) en om 16.00 u (tot uiterlijk 18.00 u). 
Op woensdag vanaf 12.30 u (tot uiterlijk14.00 u).  
U belt aan bij de poort met de gele bloemen. U blijft aan de poort staan. Men brengt 
uw kleuter naar de poort. 
Zie ook informatiebundel Speelkoer vzw die u ontvangt in de map van 1 september. 
 

07.30 u-08.00 u Betalende opvang (SPEELKOER) 

08.00 u-08.30 u Gratis opvang 

15.15 u-16.00 u Gratis opvang 

16.00 u- uiterlijk 
18.00 u 

Betalende opvang (SPEELKOER) 

Woensdag 
12.05 u-12.30 u 

Gratis opvang 

Woensdag 
12.30 u- uiterlijk 
14.00 u 

Betalende opvang (SPEELKOER) 

 
 



 

 

 

 

 

AFSPRAKEN PEUTERS 
U gebruikt altijd (bij binnen-en buitengaan) de poort van de Kapucinessenstraat.         
U gebruikt de poort waar het klassymbooltje van uw peuter hangt. 
 

Ochtend  
8.00 u-8.30 u 

Op 1 en 2 september blijft de poort open tot 8.45u. 
Vanaf 3 september sluit de poort om 8.30u                                   
Tot en met donderdag 10 september kan u uw peuter 
vergezellen naar de klas. 
Vanaf vrijdag 11 september neemt u afscheid van uw kindje aan 
de poort.  

Avond  
15.20 u-15.35 u 
 
15.35 u-15.55 u 

 
U kan uw peuter ophalen in het klaslokaal.  
 
Uw peuter is niet meer in het klaslokaal. U wacht aan de poort,  
u zegt de naam van uw kind aan de toezichter, uw peuter komt 
naar de poort 

Woensdagmiddag 
12.05 u-12.20 u 
 
12.20 u-12.30 u 

 
U kan uw peuter ophalen in het klaslokaal 
 
Uw peuter is niet meer in het klaslokaal. U wacht aan de poort,   
zegt de naam van uw kind aan de toezichter, uw peuter komt 
naar de poort. 

 
 

AFSPRAKEN K1 
U gebruikt altijd (bij binnen-en buitengaan) de poort van de Terninckstraat.  

Ochtend  
8.00 u-8.30 u 

Op 1 en 2 september kan u uw kleuter vergezellen naar de 
klas. De poort is dan open tot 8.45u. 
Vanaf 3 september neemt u afscheid van uw kind aan de 
poort. De poort sluit om 8.30u                                   

Avond  
15.20 u-15.35 u 
 
 
 
 
15.35 u-15.55 u 

 
Maandag en donderdag: u kan uw kleuter ophalen in het 
klaslokaal. 
Dinsdag en vrijdag: U wacht aan de poort, zegt de naam van 
uw kind aan de toezichter, uw kleuter komt naar de poort. 
 
Uw kleuter is niet meer in de klas. U wacht aan de poort,  zegt 
de naam van uw kind aan de toezichter, uw kind komt naar de 
poort. 

Woensdagmiddag 
12.05 u-12.20 u 
 
12.20 u-12.25 u 

 
U kan uw kleuter ophalen in het klaslokaal. 
 
Uw kleuter is niet meer in de klas. U wacht aan de poort,  zegt 
de naam van uw kind aan de toezichter, uw kind komt naar de 
poort. 

 



 

AFSPRAKEN K2 
U gebruikt altijd (bij binnen-en buitengaan) de poort van de Kapucinessenstraat. U 
gebruikt de poort waar het klassymbooltje van uw kleuter hangt. Op dinsdag en 
vrijdag is dit voor alle kleuters de middelste poort. 

Ochtend  
8.00 u-8.30 u 

Op 1 en 2 september kan u uw kleuter vergezellen naar de 
klas. De poort is dan open tot 8.45u. 
Vanaf 3 september neemt u afscheid van uw kind aan de 
poort. De poort sluit om 8.30u                                   

Avond  
15.20 u-15.35 u 
 
 
 
15.35 u-15.55 u 

 
Maandag en donderdag: u kan uw kind ophalen in het 
klaslokaal 
Dinsdag en vrijdag: : u wacht aan de poort,  zegt de naam van 
uw kleuter aan de toezichter, uw kind komt naar de poort. 
 
Uw kleuter is niet meer in de klas. U wacht aan de poort, zegt 
de naam van uw kind aan de toezichter, uw kind komt naar de 
poort. 

Woensdagmiddag 
12.05 u-12.30 u 

U wacht aan de poort, zegt de naam van uw kind aan de 
toezichter, uw kind komt naar de poort 
 

 
 

AFSPRAKEN K3 
U gebruikt altijd (bij binnen-en buitengaan) de poort van de Terninckstraat.  
 

Ochtend 
8.00 u-8.30 u 

Op 1 en 2 september kan u uw kleuter vergezellen naar de 
klas. De poort is dan open tot 8.45u. 
Vanaf 3 september neemt u afscheid van uw kind aan de 
poort. De poort sluit om 8.30u                                   

Avond  
15.20 u-15.35 u 
 
 
 
15.35 u-15.55 u 

 
Maandag en donderdag: u wacht aan de poort, zegt de naam 
van uw kind aan de toezichter, uw kind komt zelf naar de 
poort. 
Dinsdag en vrijdag: u kan uw kind ophalen in het klaslokaal. 
 
Uw kleuter is niet meer in het klaslokaal. U wacht aan de 
poort,  zegt de naam van uw kleuter aan de toezichter, uw kind 
komt naar de poort. 

Woensdagmiddag 
12.05u-12.25u 
 

U wacht aan de poort, zegt de naam van uw kleuter aan de 
toezichter, uw kind komt naar de poort 

 
 
Wij vinden contact met de ouders van onze kleuters belangrijk. 
We geven u dan ook graag de mogelijkheid om uw kleuter, op bepaalde dagen, te 
komen afhalen in de klas.  
Gelieve de afspraken strikt te volgen. Wij danken u alvast voor uw begrip. 
 
We evalueren deze regeling na de tweede week en bekijken dan of deze regeling een 
haalbare kaart blijft. 


