ALGEMENE INFORMATIE start schooljaar 2020-2021 lagere school
coronacode geel
PRAKTISCHE regelingen tijdens code geel. Indien de school moet overschakelen naar een andere
kleurcode, zal u op de hoogte worden gebracht.
Schooluren:
Volledige dagen: van 08.30 tot 11.40 uur en van 12.55 tot 15.15 uur.
Op woensdag: van 08.30 tot 12.05 uur.
De poort aan de Begijnenvest 25 gaat open van 07.30 tot 08.30 uur en van 15.20 tot 16.00 uur.
Alle leerlingen komen langs deze poort binnen en dus niet via de Kasteelpleinstraat,
Kapucinessenstraat of Terninckstraat.
Na 08.30 uur moet u zich wel aanmelden aan het onthaal aan de Kasteelpleinstraat.
Afspraken ochtend:
07.30Er is betalende voorbewaking. De ingang is steeds via de
Begijnenvest. U mag uw kind vergezellen tot op de speelplaats,
08.00
en draagt een mondkapje.
08.00Alle leerlingen van de lagere school komen binnen via de
Begijnenvest. U zet uw kind af aan de houten poort.
08.30
Op 1 en 2 september mogen de ouders met een kind in het eerste
leerjaar hun dochter of zoon vergezellen tot bij de leerkracht op
speelplaats T en verlaten dan de school weer via de poort aan de
Begijnenvest. Volwassenen dragen een mondkapje en ontsmetten
ook hun handen aan de desinfectiezuil!
Afspraken avond:
15.2015.30
15.3016.00
16.00uiterlijk
18.00

Alle leerlingen staan per klas in de rij op speelplaats E. Ouders
komen binnen via de Begijnenvest en dragen een mondkapje.
Indien nodig, kan u hier kort iets bespreken met de
klasleerkracht.
U haalt uw kind af op speelplaats E en komt dus binnen via de
Begijnenvest. U draagt een mondkapje.
Start betalende nabewaking SPEELKOER. U haalt uw kind op via
de Begijnenvest. U draagt een mondkapje.
De praktische regeling zal gecommuniceerd worden door
Speelkoer.

Afspraken woensdagnamiddag:
12.05Alle leerlingen staan per klas in de rij op speelplaats E. Ouders
komen binnen via de Begijnenvest en dragen een mondkapje.
12.30
Indien nodig, kan u hier kort iets bespreken met de
klasleerkracht.
12.3016.00

Start betalende nabewaking SPEELKOER. U haalt uw kind op via
de Begijnenvest. U draagt een mondkapje.
De praktische regeling zal gecommuniceerd worden door
Speelkoer.
Let op: in de kleuterschool eindigt de opvang om 14.00 uur.

U komt uw kind bij voorkeur alleen halen en brengen. Zo kunnen we de drukte aan de poort al
enigszins verminderen. We wijzen er ook op dat u ’s morgens en ’s avonds een half uur tijd hebt
om uw kind te brengen of te halen. Spreiding is wenselijk.
U stapt niet door de school, ook niet richting de kleuterschool. (De enige uitzonderingen zijn de
ouders van L1 op 1 en 2 september.)
Zieke leerlingen blijven uiteraard thuis. U verwittigt het onthaal op 03 201 48 80.
Nieuwe leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar melden zich op 1 september
eerst aan bij de poort in de Begijnenvest. Zij krijgen om 08.30u een rondleiding door de school.
Met vriendelijke groeten
Ingrid Van Roy
Dirk Raijmaekers
directeurs basisonderwijs
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