2 september 2019

“Ouders en school werken samen!”
Een warm schooljaar daar gaan we voor. Samenwerken is voor ons erg
belangrijk. We starten dit schooljaar met enkele nieuwe afspraken.
’s Morgens
Kleuters uit de P-K1 worden door de ouders naar de klas gebracht. Dit kan elke dag vanaf
8u15. Juf Nancy, Sofie, Julie, Martine en Veerle staan klaar om je kinderen te verwelkomen.
Je kan op dat moment:
•
•
•

De jas en tas aan de kapstok hangen.
Zien wat er in de klas allemaal gebeurt.
Met de juf over je kind praten

TIP!
Afscheid nemen van je kind doe je kort. De juf troost je kleuter als dat nodig is.
Kinderen van K2 tot L6 spelen op de speelplaats waar de leerkrachten toezicht houden. Als
de bel gaat, kunnen ze naar binnen gaan.

’s Avonds
Alle kleuters (PK1 K2 én K3) worden door de ouders in de klas afgehaald.
Je kan op dat moment:
•
•

Met de juf over je kind praten.
Zien wat er allemaal in de kas gebeurt

Kleuters kunnen ook mee met de rij naar huis of in de opvang blijven. Duid dit goed aan op
het maandelijks dienstenblad.
Kinderen van L1 tot L6
•
•
•

•

worden afgehaald. Deze kinderen spelen op de kleuterspeelplaats waar de ouders
hen komen afhalen.
gaan met de rij naar huis. De rijen vertrekken +/- om 16u05 op school.
gaan met de fiets naar huis.
K tot en met L4 samen met een ouder
L5 en L6 zelfstandig
met de lijnbus. Hiervoor is een toestemmingskaart van de directie en de ouder nodig.
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Maaltijden
Elke maand kan je kiezen om boterhammen met soep, boterhammen zonder soep of warm
te eten.
Duid dit goed aan op het maandelijks dienstenblad. Wat hierop aangeduid is, zal ook
gefactureerd worden. Enkel bij ziekte of een klasuitstap kan dit veranderen.
TIP!
Laat je kleuter om 12u thuis eten als het kan. Die pauze doet hen goed! Om 13u kan je kind
terug naar school.

Dienstenblad
Dit krijg je elke laatste donderdag van de maand mee.
Vul alle diensten, rijen, maaltijden goed in.
De volgende dag, vrijdag, heeft je kind het dienstenblad terug mee.
Met dit dienstenblad maken de ouders en school goede afspraken met
elkaar.
Je kiest diensten en maaltijden voor een hele maand (uitzondering:
ziekte of klasuitstap).
Bij twijfel zal altijd naar dit blad teruggekeken worden.
De facturen worden gemaakt op basis van het dienstenblad.

Vul het dienstenblad maandelijks juist in. Verandering van rij,
studie, opvang, afhaling kan enkel via het agenda of uitzonderlijk
telefonisch graag voor 15u.

Juf Marieke
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