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Bereikbaarheid school
Uit veiligheidsoverwegingen werd de toegang tot de school via de Kongoweg
afgesloten voor voetgangers, fietsers en voertuigen. Deze situatie blijft behouden zolang de werken aan de gang zijn.

Praktische info
Zoals u weet wordt er hard gewerkt om van onze speelplaats een fantastische speelplek te maken. Tijdens de werken is onze speelruimte dan ook
beperkt. Om de speeltijden van de kinderen tijdens de werkzaamheden op
de speelplaats zo goed, én veilig, mogelijk te organiseren vragen we u om
rekening te houden met volgende zaken. De regeling geldt zolang de eerste
speelplaats niet volledig beschikbaar is.

Naar school en naar huis
Rekening houdend met uw situatie, willen we u vragen om uw kind(eren) zo laat mogelijk naar school te brengen en zo vroeg mogelijk weer op te halen. Dit zijn de schooluren:
Maandag 8u25 – 11u40 en 13u10 tot 15u55
Dinsdag 8u25 – 11u40 en 13u10 tot 15u55
Woensdag 8u25 – 11u40
donderdag 8u25 – 11u40 en 13u10 tot 15u55
vrijdag 8u25 – 11u40 en 13u10 tot 15u05
Voorschoolse opvang en naschoolse opvang worden nog steeds georganiseerd vanaf
7u30 tot 18u.

‘s Morgens
Leerlingen van de kleuterklassen en 4, 5, en 6e leerjaar mogen vanaf 8u15 naar de klassen. Daar zal hun leerkracht hen opwachten om een rustige start van de dag te maken.
Als ouder van een kleuter mag u gerust mee tot aan de klas. Hou er aub wel rekening
mee dat er werken bezig zijn, gelieve dus op de aangeduide looptrajecten te blijven.

‘s Middags
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Tijdens de middagpauze kunt u uw kinderen komen ophalen in de turnzaal. De
rij Marksesteenweg gaat op de normale wijze door. De rij passeert ook aan de parking
van het Nelson Mandelaplein waar u eventueel uw kind kan opwachten. U brengt uw
kind(eren) terug naar school tegen de start van de lessen.

‘s Avonds
Welkom vanaf 15u55 via de gang van het secretariaat. Toegang Kongoweg is afgesloten.
U haalt uw kind op in de turnzaal. Kinderen die niet opgehaald worden blijven in de studie/naschoolse opvang. U kunt uw kind ophalen in de klas of op de speelplaats tijdens
en na de studie.

Op school eten
De kleuters eten op het normale tijdstip en spelen op school
De leerlingen van 4, 5 en 6e leerjaar gaan in groep en onder begeleiding tot 12u30 spelen in het Magdalenapark.
De leerlingen van 1, 2 en 3e leerjaar eten en trekken tegen 12u30 naar het Magdalenapark. De leerlingen van 4, 5 en 6 keren om 12u30 onder begeleiding terug naar school
om te eten.
Bij regenweer kunnen alle kinderen in de klas terecht.

De speeltijden
De speeltijden worden opgesplitst in vier groepen die op vier verschillende tijdstippen
spelen. De speeltijden in de namiddag gaan normaal door. De kleuters zullen heel vaak
in de het Magdalenapark gaan spelen met hun juffen. Daar hebben ze alle ruimte om te
ravotten.
We hopen om snel weer tot een normale regeling te komen.
Bedankt voor uw flexibiliteit!

