
ONTHAALAVOND 

In normale omstandigheden starten wij het nieuwe schooljaar met een 
onthaalavond, waarop wij alle kinderen met hun ouders hartelijk 
verwelkomen. Omwille van de Corona-maatregelen kan deze jammer 
genoeg niet doorgaan. De juf verwelkomt de kinderen van de klas digitaal 
op facebook . 
  
Toch willen wij (enkel) die ouders - wiens zoon of dochter nog NIET naar 
school is geweest en start op dinsdag 1 september – vooraf de kans geven 
om op school en in de klas even langs te komen. (Dit mits het in acht nemen 
van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.) Zo willen we deze eerste 
instap voor de nieuwkomers bijzondere aandacht geven. Zij worden 
persoonlijk uitgenodigd, met uur van afspraak. 
  
Jammer, maar ook het gezamenlijk startmoment – met kinderen en hun 
ouders -   op de eerste schooldag gaat niet door. Toch willen wij dat eerste 
onthaalmoment voor alle kinderen verzorgen, zodat ieder zich welkom mag 
voelen.    
  
  
TOEGANG TOT DE SCHOOL 

Net zoals eind juni, wordt uit veiligheidsmaatregelen aanbevolen, de 
aanwezigheid van de ouders te vermijden. De kinderen worden ’s ochtends 
onthaald aan de ingang van de school.  
Bij de ochtendbewaking (tussen 7 – 8.15 uur) langs de zijdeur. 
  
Vanaf 8.15 uur langs drie verschillende toegansdeuren. Voor de vriendjes 
van : 
• Juf Tineke : aan de zijdeur (op het verkeerspark) 
• Juf Katrien en juf Evi: via de bruine poort tot aan de glazen deur!! 

(paviljoen) 
• juf Karen en juf Annelien : aan de voordeur (verhoogde drempel) 
• Juf Nele en juf Kim : aan de bruine poort   

Uitzonderlijk (enkel op afspraak) krijgen de ouders wel de toestemming 
om de school te betreden, mits het in acht nemen van 
voorgeschreven veiigheidsmaatregelen (ontsmetten van handen, 
dragen mondmasker, afstand houden). Zij melden zich dan aan via de 
voordeur. 
  
  



• VRIJ ONTHAALMOMENT  
Dit betekent dat de gezamenlijke ochtendspeeltijd (tussen 8.15 – 8.30 
uur) in het paviljoen of op de buitenspeelplaast wegvalt. In de plaats 
daarvan komt het vrij onthaalmoment, dat doorgaat in de klas. De 
kinderen komen druppelsgewijs de school binnen, geven hun jas en 
schooltasje een plaatsje en stappen de klas binnen, waar zij vrij 
kunnen spelen en de juf en de vriendjes van de klas goeiedag 
zeggen.  
  
AFHALEN VAN DE KINDEREN  
Het afhalen van de kinderen net na schooltijd (tussen 15.50 en 16 uur), 
gebeurt door 1 persoon.  De kinderen worden per klasgroep 
verzameld.   De vriendjes van: 

• Juf Tineke wachten in de klas en worden afgehaald aan de zijdeur 
(op het verkeerspark) 

• juf Evi en juf Katrien wachten in de klas en worden afgehaald aan de 
glazen witte deur (ingang via bruine poort en buitengaan langs de 
voordeur). 

• juf Karen, juf Annelien, juf Kim en juf Nele wachten op de speelplaats 
tegen de muur. ( Ingang en uitgang via bruine poort volg de 
looprichting) 

De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, worden aan de zijdeur op 
het verkeerspark van de school afgehaald. 
  

BUITEN DE SCHOOLPOORT 

Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder, om zich aan de 
veiligheidsvoorschriften te houden, openbare ruimten in de omgeving van 
de school. Op de grond wordt de looprichting aangegeven. Social 
distancing behouden en dragen van masker wordt sterk aangeraden.  
  
Voor ieders veiligheid en gezondheid!                 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
Els Van Schuerbeeck en Johan Robberechts 
Directie 


