
Beste ouders, 

 

Het schooljaar 2020-2021 gaat bijna van start. We verwelkomen 435 kinderen! 

Het blijft een feit dat het omwille van de coronamaatregelen een speciaal jaar wordt. 

Wat is anders/nieuw? 

De grootste verandering voor de kinderen en de leerkrachten is dat de kinderen zullen eten in de klas. 
De warme refter kan voorlopig opgestart worden. De prijs is verhoogd naar €5,90. We gaan met een 
andere traiteur in zee. De warme refter gaat van start vanaf donderdag 3 september. 
 
De info-avond kan doorgaan maar op een andere manier. Er mag per kind slechts 1 ouder naar de klas 
komen (uiteraard met mondmasker op). We verdelen de avond in 2 groepen: om 19.00 en om 20.30.   
De leerkracht laat jullie weten in welke groep jullie uitgenodigd worden, de verdeling gebeurt volgens 
alfabetische volgorde. 

De voorbewaking (betalend) loopt van 7.30 tot 8.10. De ingang is nog steeds via de witte deur aan de 
Edegemsesteenweg. 
De groene poort wordt om 8.10 geopend, enkel voor de leerlingen van de lagere school. Dit is de enige 
ingang voor onze leerlingen.  
 
De rijen worden opnieuw ingericht. Gelieve hier zoveel mogelijk gebruik van te maken om de grote 
toestroom aan de poort/wachtrij  te beperken.  

Zowel bij het brengen als afhalen vragen we om niet samen te scholen, afstand te houden en een 
mondmasker te dragen. Alvast bedankt voor de medewerking. 

We doen ons best om de opgelegde coronamaatregelen goed op te volgen en toe te passen. Gelieve dit 
te respecteren.  
We rekenen ook op jullie verantwoordelijkheidszin en gaan ervan uit dat jullie de nodige maatregelen 
hebben getroffen bij terugkeer uit een risicogebied. 
 

Wat de kalender betreft, die is voorlopig nog vrij summier. We geven enkel data en activiteiten mee 
waarvan we zeker zijn. Het schoolzwemmen kon sowieso niet van start gaan in september omwille van 
de renovatiewerken aan de sporthal. Hoe alles zal georganiseerd worden vanaf oktober, weten we nog 
niet. 

Opgelet, door onze bouwwerken en de afbraak van de zomerbar wordt parkeren in de onmiddellijke 
omgeving van de schoolpoort momenteel quasi onmogelijk. 

De aangepaste schoolbrochure kunnen jullie op de website terugvinden vanaf maandag 31 augustus. 
Jullie dienen in september een strookje in te vullen dat jullie kennis hebben genomen van de brochure 
met reglement en afspraken. 
 

De bouwwerken aan de speelplaats blijven spannend tot de laatste minuut. Het is mogelijk dat er 
daardoor al eens organisatorisch wijzigingen gebeuren op het laatste nippertje.  

We wensen de kinderen een hartelijk weerzien met de klasgenootjes en een prettig schooljaar toe. 
We zijn heel blij en opgelucht dat we met z’n allen weer mogen starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Katrien Roggen, directie 



 
 

 

 

 


