
 
Beste bovenbouwers! 
 
Het is zo ver! De laatste schoolmaand zullen we elkaar dan toch nog in levende lijve mogen 
ontmoeten. Weliswaar niet elke dag, maar we zijn blij dat we toch enkele dagen samen kunnen zijn  in 
de klas. Het vraagt een hele organisatie, dus lees heel aandachtig volgende informatie, zodat je tijdig 
en aan de juiste ingang aanwezig bent. 
 
Deze afspraken gaan in vanaf de week van 8 juni. 
Voor de zesdes blijven op vrijdag 5 juni de afspraken gelden die ze reeds kennen van de voorbije 
weken: binnenkomen langs poort 29 op het gekende uur, les enkel in de voormiddag. 
 
Vanaf 8 juni wordt dit:  
 
=> Voor de kinderen van het zesde leerjaar: 
 
Jullie komen op maandag en vrijdag een volledige dag.  
 

poort 29 binnen komen om... buiten om …. 

groep Sofie 8u20 14u55 

groep Jonathan 8u40 15u10 

 
 

poort 11 binnen komen om... buiten om... 

groep Goedele 8u20 14u55 

 
 
=> Kinderen van het vierde en vijfde leerjaar. 
 
Jullie komen op dinsdag en donderdag een volledige dag.  
 

poort 29 binnen komen om... buiten om... 

meeuwen 8u20 14u45 

kiwi’s 8u40 15u05 

gieren 9u 15u25 

 
 

poort 11 binnen komen om... buiten om... 

toekans 8u20 14u45 

papegaaiduikers 8u40 15u05 

 
 



=> Kinderen die in de noodopvang blijven, komen binnen langs poort 29 tussen 8u en 9u en 
verlaten de school langs de tuin. De noodopvang voor de bovenbouwers zal in het Islamlokaal door 
gaan.  
 
 
Op school gelden heel wat afspraken rond hygiëne. Zo zal je bij het binnen en buiten komen steeds je 
handen moeten wassen, mag je niet alleen rondlopen op school, moet je één voor één naar het toilet, 
spelen we apart in onze bubbels, zullen we samen eten in de klas,... Het is heel belangrijk dat 
iedereen deze afspraken ernstig neemt en deze goed opvolgt.  
 
Niet vergeten meebrengen: 

- lunchpakket + drinkfles 
- schrijfgerief 
- planning 
- werkboeken 
- agenda 
- boeken van de schoolbib of ander geleend materiaal van school 
- goed humeur :) 

 
 
We proberen samen met jullie nog een fijn eind te breien aan dit bizarre schooljaar.  
 
 
Groeten en tot gauw! 
 
 
Goedele, Liesbeth, Jonathan, Marco, Lore en Sofie. 


