
 

Beste ouder(s) en opvoeder(s) van onze onderbouwkinderen, 

Na heel wat puzzel- en denkwerk mogen wij met veel plezier aankondigen dat we alle kleuters terug 

mogen verwelkomen in ons nest.  Dit gaat weliswaar gepaard  in fases en met strikte maatregelen. 

Dit om de veiligheid van onze kinderen te kunnen blijven garanderen: 

• Fases:  

o Fase 1: K2K3 starten op donderdag en vrijdag; K0K1 kan die twee dagen die nood 

hebben aan opvang nog terecht in de noodopvang.  

o Fase 2: vanaf maandag 8 juni verwelkomen we ook K0K1 kleuters op school.    

• Brengen:  
o Ga vóór je naar school komt nog even samen naar het toilet. 
o Zet je kleuter(s) tussen 8u en 8.30u af. 

▪ Zwaluwen, raven, mussen en pinguïns: ingang het groene hek. 
Bevrijdingslaan.    

▪ Kanaries, kookaburra’s, mezen en uilen: ingang Acaciastraat poort 29.  
 
Een juf begeleidt je kleuter(s) verder , na het handen wassen, naar zijn/haar nest. 
Gelieve dit tijdstip te respecteren!  
 

o Moet je kindje vroeger naar school komen, kan je nog steeds gebruik maken van de 
voorschoolse opvang in STIBO. Kom dan via het groene hek Bevrijdingslaan. 

o Als ouder:   
▪ Respecteer je social distancing aan de poort, gebruik de gele stippen. 
▪ Draag je mond- en neusbedekking.  
▪ Probeer je zo veel mogelijk je kindje door dezelfde persoon te laten brengen 

en halen. 
▪ Kan je jammer genoeg niet mee naar binnen op school.  
▪ Maar je kan alvast deze filmpjes eens samen bekijken.  

Zwaluwen, raven, mussen en pinguïns: filmpje - groen hekken  
Kanaries, kookaburra’s, mezen en uilen: filmpje -acaciastraat 

  

• Tijdens de dag:  

o Wat breng je mee in een boekentasje: 

▪ Een koekje  

▪ Je drinkfles  

▪ Een lunchpakket 

▪ Een stukje fruit 

▪ Reservekleren en luiers mee 

• Slapertjes: gaan we ons best doen om dit toch te realiseren.   

• Ophalen  

o Je kan je kleuter ophalen tussen 15u25 en 15u40.  

▪ Zwaluwen, raven, mussen en pinguïns: Het groene hek Bevrijdingslaan  

▪ Kanaries, kookaburra’s, mezen en uilen: Acaciastraat poort 29.  

Een juf begeleidt je kleuter(s) tot bij jullie.  

o Je kan nog steeds gebruik maken van de voorschoolse en naschoolse opvang in 
STIBO. Kom dan via het groene hek Bevrijdingslaan. 

https://youtu.be/csZi50ZFypA
https://youtu.be/HMmMTW-fRSU


o We vermoeden dat de op -en afhaalmomenten spitsmomenten zullen worden: 

Gebruik dezelfde afspraken als hierboven.  

We zijn blij dat we op deze manier toch nog dit schooljaar SAMEN kunnen afsluiten! 

 

De feniksonderbouw 


