
 

 
                                                                          Antwerpen ,21 augustus 2020 
Beste ouders 
 
Als etalages gevuld worden met schooltassen en nieuwe collecties voor het najaar… 
Als supermarkten acties organiseren voor ringmappen, potloden en kaftpapier… 
Dan weet u dat het zover is: de start van het nieuwe schooljaar komt eraan! 
 
Op vrijdag 28 augustus tussen 9.00 uur en 11.45 uur nodigen wij u uit om een kijkje 
te nemen in onze kleuterschool. 
 
U en uw kleuter zijn van harte welkom in het college om kennis te maken met de 
nieuwe juf in het nieuwe klaslokaal. Mogen wij u vragen om 1 ouder met uw kleuter te 
laten meekomen. De andere ouder is van harte welkom op het informatiemoment van 
dinsdag 8 september. Het inschrijfformulier daarvoor ontvangt u op 1 september. 
  
Omwille van de coronacrisis is er een aangepaste organisatie van deze kijkdag. 
 
Wij blijven zorgen voor elkaar dus vragen we aan u om een mondkapje te dragen op 
het ogenblik dat u de school betreedt. Ook de handen van u en uw kleuter worden 
ontsmet met handgel. 
 
Maandag 24 augustus kan u intekenen, op een door u gekozen tijdslot, op het 
googleformulier dat u toegezonden krijgt via de mail van Smartschool.                                             
Per tijdslot kunnen 10 ouders mét hun kleuter onze klas bezoeken. 
 
De poorten gaan open 10 min voor het aanvangsuur van de verschillende tijdsloten. 
We sluiten op het uur dan weer tot aan het volgende tijdslot.  
Gelieve op tijd aanwezig te zijn. 
 

Tijdslot 1: 09.00u – 09.45u    (poorten open 8.50u - 9.00u)                                                                    
Tijdslot 2: 10.00u – 10.45u    (poorten open 9.50u - 10.00u)                                                                                                                                       
Tijdslot 3: 11.00u - 11.45u    (poorten open 10.50u - 11.00u)                                                                     

Wie meerdere kleuters heeft in onze kleuterschool schrijft in op verschillende 
tijdsloten want u logt in per kind in de juiste klas. 
 
Wie een kleuter heeft bij de instappers en de tweede kleuterklas komt de school 
binnen via Kapucinessenstraat (geschilderd grasveldje). 
Wie een kleuter heeft in de eerste of de derde kleuterklas komt de school binnen via 
de Terninckstraat (wit poortje over Aldi).    
 
Iedereen verlaat de school via de Kasteelpleinstraat zodat ook de stroom naar buiten 
vlot kan verlopen.                             
                                                                                                    
Heeft u vragen dan kan u ons contacteren met vermelding               
van uw telefoonnummer via ingrid.vanroy@slca.be .                                 
 
Wij kijken alvast uit naar onze ontmoeting. 
Ingrid Van Roy en het kleuterteam 
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