
  
 
   

 
Beste ouders, 
 
Het nieuwe schooljaar 2020 - 2021 gaat dinsdag 1 september van start met 215 kleuters. 
Ons startthema klinkt: ‘Wij bouwen aan een mooi Altena!’ Dat bouwen mag u letterlijk en figuurlijk 
nemen.  
Onze kleuters krijgen de eerste schooldag een passend cadeautje voor aan de boekentas.  
 
Corona houdt ons nog steeds in de greep… Het geplande wenmoment op 31 augustus kan daardoor niet 
doorgaan. Onze juffen zijn creatief aan de slag gegaan om toch al kennis te kunnen maken voor de start 
van het schooljaar. Zo kunnen kleuters via een filmpje al een glimp opvangen van hun juf(fen) en de 
nieuwe klas (zie filmpjes).                                                                                                                                                    
                                        
 
Schoolbrochure 
In de kleuterschool ontvangt u geen papieren versie van de schoolbrochure. Deze kan u nalezen op onze 
website www.altena.be. Alle nodige informatie en afspraken kan u hierin raadplegen. Vanaf 31 augustus 
zal de aangepaste versie op de website staan. Als het schooljaar gestart is, krijgt u een briefje mee (in 
de boekentas van uw kleuter), waarin u bevestigt dat u de schoolbrochure heeft gelezen. Gelieve dit briefje 
ondertekend terug mee te geven naar school.  
 
Starten in pandemiefase geel met grote waakzaamheid 
Ouders betreden geen gebouwen uitgezonderd van 7.30 tot 8.10 om de kleuters naar de voorbewaking te 
brengen (met mondmasker!).  
 
Vanaf 8.10 onthalen we de kleuters aan de witte deur van de afhaalzaal. Kleuters die met de fiets komen, 
parkeren deze in het fietsenrek tegenover de zaal. 
 
Vanaf 8.15 is de klasjuf aanwezig in het klasje en gaan de kleuters rechtstreeks door naar hun klas (juffen 
begeleiden de kleuters). Zo kan er tijd genomen worden voor het weerzien met de juf en het wassen van 
de handen vooraleer ze gaan spelen. Handhygiëne blijft essentieel. 
 
Bij het afhalen van uw kleuter(s) om 15.30 komen ouders/begeleiders binnen langs de inkom van de gele 
zaal en volgen met hun kleuter de richting van de pijlen naar buiten. 
Alle volwassenen dragen een mondmasker en houden de nodige afstand. Het advies is om niet samen te 
scholen op het schooldomein na het afhalen. 
 
Wij gaan ervan uit dat mensen die uit een risicogebied zijn teruggekeerd uit vakantie hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen. 
 
Zoals afgesproken in de vorige nieuwsbrief zal u zo snel mogelijk een code ontvangen om in te loggen op 
Classdojo, zodat er een vlotte communicatie kan bestaan tussen ouders en klasjuffen. 
 
Opgelet, door de bouwwerken en afbraak van de zomerbar wordt parkeren in de omgeving van het park, 
aan onze schoolpoort, quasi onmogelijk.  
 
De kleuters kunnen pas vanaf donderdag 3 september, een warme maaltijd eten. 
 
Tot slot willen wij iedereen een aangenaam schooljaar toewensen. Ons team zal zich ten volle inzetten 
om de kleuters te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze graag naar school komen. 
Als jullie als ouder een zorg of een bedenking hebben, aarzel dan niet om dit te bespreken. 
  
Tot binnenkort en samen gaan we ervoor, 
 
Tine Van Roosenbroek, directeur 

http://www.altena.be/

