
Beste ouders, liefste kinderen, 

 

Na een verkwikkende vakantie zien we jullie graag terug op dinsdag 1 september! 

 

Alvast een vraagje…vond jij in de vakantie tijd om te lezen?  

Misschien ontdekte je een grappig, spannend of mysterieus boek. 

Of was je boek eerder wetenschappelijk of romantisch?  

Speelde je boek zich af in het verleden of in de toekomst?  

Ging het over dieren , of bloemen of vond jij een mooi knutselboek?  

Misschien wil jij er graag over vertellen aan je klasgenootjes. Breng je boek dan zeker mee.  

Of nog beter…verkleed je in een personage uit het boek en kom zo de eerste dag naar school!  

 

 

Het Spiegelteam zat samen om de schoolstart voor te bereiden. 

We hebben er vooral heel veel zin in, maar willen graag voorzichtig genoeg zijn. 

Op die manier vermijden we dat we in een strengere fase zouden terechtkomen. 

We starten met code geel, van verhoogde waakzaamheid. 

Op de vergadering bespraken we alle leefgroepen. 

jullie ontvangen van de klasleerkracht deze week een mail met afspraken. 

 

In grote lijnen: 

Alle kinderen komen terug elke dag naar school. 

De schooluren zijn voor alle leefgroepen van de lagere school gelijk.  

De schooluren zijn ook voor alle kleuters gelijk, maar zij stoppen in de namiddag 5 min. vroeger. 

Er zijn geen bubbels, de kinderen spelen opnieuw samen op de speelplaats. 

Handhygiëne blijft heel belangrijk! 

Ouders die de school betreden, dragen een mondmasker. 

Tussen volwassenen moet de 1,5 m afstand gerespecteerd worden, wat op school niet evident is. 

De gangen zijn te smal om alle ouders op drukke momenten samen te ontvangen. 

Om niet te veel mensen op hetzelfde moment samen te hebben, vragen we het volgende: 

 

Bij de aanvang van de schooldag 

 

Kinderen uit leefgroep 4 en 5 komen ‘s ochtends de school zelfstandig binnen, zonder de ouder. 

Als je graag de juf even spreekt kan dat gerust, maar probeer dit op drukke momenten te vermijden.  

De juffen zijn in de voortuin om half vier en zijn tijdens de schoolweek bereikbaar via whatsApp en 

mail. Zo kan je makkelijk iets afspreken. 

 

Ouders van kleuters of van kinderen uit leefgroep 3 kunnen ‘s ochtends met hun kind meekomen tot 

in de gang aan de klas.  

We vragen om niet langer dan nodig in de gangen te blijven. 



 

Bij het einde van de schooldag 

 

Om 15.20u staan de kleuterjuffen met de kleuters die afgehaald worden aan de voordeur.  

De andere kleuters kan je later in het STIBO afhalen. 

Om 15.25u komen de juffen van het lager naar de voortuin. De juffen blijven tot kwart voor vier. 

 

De kinderen die in de avondopvang blijven, kunnen op de speelplaats afgehaald worden. 

 

De schooluren 

 

De school start om 8.20u  

Er is vooropvang vanaf 7.30u 

De lessen zijn gedaan om 15.25u ( kleuters om 15.20) 

Er is avondopvang tot 18u. 

Woensdag stoppen de lessen om 11.55u (kleuters om 11.50u) 

 

Er is woensdagnamiddagopvang. Ook voor het lager. 

Hiervoor kan je een aanvraagformulier invullen. Wie dit formulier wenst kan dat via het secretariaat 

bekomen. 

 

De eerste drie weken is er voor het lager geen warm eten besteld, voor de kleuters wel. 

Alle kinderen van de lagere school brengen tem vrijdag 18 september een lunchpakket mee en een 

met water gevulde drinkbus.  

 

Activiteiten 

 

De info avond op donderdag 3 september gaat door met een halve klasgroep, namelijk voor 

ouders van kinderen die nieuw in de leefgroep komen. We vragen om slechts met één ouder 

te komen. 

Ouders van kinderen die vorig jaar reeds in de leefgroep zaten kunnen uiteraard op een 

ander moment met vraagjes bij de juf terecht. 

 

Ons ‘aperitief in het park’ dat zou plaatsvinden op zondag 13 september moeten we 

annuleren. 

 

Het feest comité is volop bezig om onze activiteiten in een corona-proof jasje te gieten.  

Je hoort er later meer over. 

 

Nog fijne vakantiedagen voor iedereen! 

Neem gerust contact als je nog een vraagje hebt. 

 

Het Spiegelteam 

 


