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Organisatie - schooluren 28/8/20
Beste ouders
Omwille van de strenge coronamaatregelen die wij verplicht zijn te volgen, starten wij het schooljaar
zoals we het eindigden: met wijzigingen in de organisatie.
Alle klassen starten en eindigen op hetzelfde moment maar we behouden aparte in- en uitgangen. Dat
zorgt voor minder drukte aan de schoolpoort. We vragen aan ouders of grootouders om steeds een
mondmasker te dragen.
De aparte in- en uitgangen gelden:
‘s ochtends van 8u-8.25u en ‘s avonds van 15.20-15.40u, op woensdagnamiddag van 12.05-12.30u.
Van 7u-8u: KP0 en K1: ingang kleutertuintje Zemstseweg
Van 7u-8u: K2, K3 en lagere afdeling: ingang Poort Zemstseweg
Van 15.50-18u: kleuter- en lagere afdeling: aanbellen poort Zemstseweg
Op woensdag: Van 12.25-18u: kleuters en lagere afdeling: aanbellen poort Zemstseweg
Tijdens de dag spreiden we wél de uren. Dat helpt ons de bubbels te behouden op de speelplaats en
geeft de tijd om de handen te wassen.
We bieden tegen betaling voor- en naschoolse opvang (van 7u-8u en van 15.50-18u) en
middagopvang aan.
De onkosten voor deze opvang voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) zijn fiscaal aftrekbaar.
Een attest zal begin 2021 bezorgd worden.
Ochtendopvang
na 7.00u:
na 7.30u:
8.00u – 8.30u:

€ 1,50
€ 0,75
gratis

Middagtoezicht

€ 0,50

Avondtoezicht
15.20u – 15.50u:
na 15.50u:
na 16.20u:
na 16.50u:
na 17.20u:

gratis
€ 0,75
€ 1,50
€ 2,25
€ 3,00

Woensdagmiddag
na 13.15u:
na 15.00u:

€ 0,50
€ 2,00
€ 4,00

Jullie begrijpen dat we, door het systeem van gescheiden bubbels, geen warme maaltijden of soep
aanbieden. Jullie kinderen eten hun afvalvrije lunchpakket en drinken hun water uit een zelf
meegenomen drinkbus in de klas.
Het fruitabonnement wordt een jaar opgeschort dus jullie kinderen brengen zelf twee gezonde
tussendoortjes mee.
Ook het schoolvervoer kan voorlopig niet doorgaan.
Uitstappen worden erg beperkt.
Zwemmen kan waarschijnlijk voor K3 (in het stedelijk zwembad Geerdegemvaart) en voor L1 en L2 (in
De Druppelteen in Kapelle op den Bos) wél doorgaan. We krijgen hierover uitsluitsel op 13 september.
Turnen gaat gewoon door.
Kleuterafdeling:
gymschoenen en witte sokken in een zak (alles met naam): zelf voor te zorgen
Lagere afdeling:
gymschoenen, witte sokken en donkere short (alles met naam): zelf voor te
zorgen in een esdoornzak
turnbloesje met logo van de school wordt geregeld door de
turnleerkracht en verrekend met de schoolrekening(€ 6,25)
Betalingen gemaakte onkosten:
Je geeft geen geld mee naar school. Tweemaandelijks krijgen jullie een overschrijvingsformulier met
een gedetailleerde lijst van wat je kind verbruikt heeft. Je kan ook betalen via domiciliëring, dat maakt
het de schooladministratie een stuk gemakkelijker. Als je dat wil, meld je dit even op het
schoolsecretariaat, wij brengen dan alles in orde.
In- en uitgangen, pauzes:
klas
OPA

in- en uitgang
Zemstseweg,
kleutertuintje

K1

Zemstseweg,
kleutertuintje

K2

Zemstseweg,
poort
rechterkant

K3

Zemstseweg,
poort
rechterkant

voormiddagpauze
Kleutertuintje
10.30-10.50

middagpauze
Kleuterrefter
12.05-12.30
Kleutertuintje
12.30-13.15
Benedenspeelplaats Klas
10.30-10.50
12.05-12.30
Kleutertuintje
12.30-13.15
Bovenspeelplaats
Klas
en sportveld
12.05-12.30
10.30-10.50
Bovenspeelplaats
12.30-13.15
Bovenspeelplaats
Klas
en sportveld
12.05-12.30
10.30-10.50
Bovenspeelplaats
12.30-13.15

namiddagpauze
Kleutertuintje
14.30-14.50

Benedenspeelplaats
14.30-14.50

Bovenspeelplaats
en sportveld
14.30-14.50
Bovenspeelplaats
en sportveld
14.30-14.50

klas
L1

In- en uitgang
Bankstraat,
linkse voordeur

L2

Bankstraat,
linkse voordeur

L3

Bankstraat,
fietsenstalling

L4

Bankstraat,
fietsenstalling

L5

Zemstseweg,
Witte poort
busparking

L6

Zemstseweg,
Witte poort
busparking

Met vriendelijke groeten
Gudrun Vranken
directeur

voormiddagpauze
middagpauze
Benedenspeelplaats Klas
9.50-10.10
11.40-12u
Benedenspeelplaats
12u-12.50
Benedenspeelplaats Klas
10.10-10.30
12.30-12.50
Benedenspeelplaats
12.50-13.40
Sportveld
Klas
9.50-10.10
11.40-12u
Sportveld
12u-12.50
Sportveld
Klas
10.10-10.30
12.30-12.50
Sportveld
12.50-13.40
Bovenspeelplaats
Klas
9.50-10.10
11.40-12u
Bovenspeelplaats
12u-12.50
Bovenspeelplaats
Klas
10.10-10.30
12.30-12.50
Bovenspeelplaats
12.50-13.40

namiddagpauze
Benedenspeelplaats
13.50-14.10

Benedenspeelplaats
14.10-14.30

Sportveld
13.50-14.10

Sportveld
14.10-14.30

Bovenspeelplaats
13.50-14.10

Bovenspeelplaats
14.10-14.30

