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                                                                                                                                                 28 augustus 2022 
 

Betreft : 
 

• Start nieuwe schooljaar 

• Kennismakingsmoment van 30/08 

• Schoolorganisatie vanaf 1 september 

• Infoavonden begin september 

 

Geachte ouder 
 
Hopelijk heeft iedereen van je gezin en familie goed kunnen genieten van de vakantie en heb je nog mooie  
en ontspannen “zonnige” vooruitzichten… 
Ondanks het feit dat het COVID-virus nog niet helemaal het land uit is, kunnen scholen zo goed als ‘normaal’ 
opstarten. Maar … waakzaamheid blijft geboden! 
 
Graag sturen we u de concrete planning door voor de opstart van het nieuwe schooljaar. We trachten u een 
chronologisch verloop mee te geven. 
 
 
❖ Maandag 29 augustus: digitaal versturen van de klaslijsten. 
 

• Om het kennismakingsmoment (30/08) vlot te laten verlopen, mailen we u de klaslijst van uw kind reeds 
in de loop van de dag door.   

 

  Er zullen op dinsdag op meerdere plaatsen verspreid over het terrein klaslijsten in papieren versie 
     uitgehangen worden.  

  
   We willen nogmaals uitdrukkelijk herhalen dat er aan deze klasindelingen géén wijzigingen meer 
      worden aangebracht. We rekenen erop dat ouders deze samenstelling respecteren en er geen invloed 
      op willen uitoefenen! 

 
 
❖ Dinsdag 30 augustus : kennismakingsmoment  
 

• Op dinsdag 30 augustus organiseren we ‘kijkmoment’. Dan kunnen onze kinderen voor het eerst komen 
kennismaken met hun nieuwe juf of meester.  

 

• Concreet voor de KLEUTERSCHOOL 
 
             ✓   Wanneer : tussen 15.30u en 17.30u 

✓ Voor wie : voor alle kleuters en hun ouders 
             ✓   Maatregelen – werkwijze: 

- Verkeersveiligheid: 
De Eikendreef is bereikbaar via de Antwerpsesteenweg. Parkeer de wagen langs de rechter 
kant van de straat. Verlaat achteraf de schoolomgeving via de Jagersweg en Nooitrust.  
KEER NIET OM IN DE EIKENDREEF! 

- Toegang tot de school via de hoofdingang of via het houten poortje (verder in de Eikendreef) 
 Volg vervolgens de pijlen van de klas! 

✓ Doel : Korte kennismaking met de leerkracht en een kijkje nemen in het klaslokaal. 
- Dit is een flitsbezoek, beperk de tijd! 
- Deze kennismaking is GEEN speelmoment!  
- Indien u graag een uitgebreider gesprek voert, kan u een afspraak maken met de directie  

en/of klasleerkracht. 
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❖ Donderdag 01 september : Eerste schooldag 
 

• Praktisch: 
 

KLEUTERSCHOOL  

Voorbewaking vanaf 07.30u!! 
 

 
→ in de refter : Het brengen van de kleuters gebeurt via 
de speelplaats en zijkant gebouw. Ouders komen niet in 
het gebouw! 
 

Begin schooldag :  
Onthaal kleuters 08.15u – 08.30u 
 

Waar breng je ’s morgens uw kleuter naartoe? 
 
→ kleuters Bijenkorf en Berenhol  :  
     == via wachtzone naar de speelplaats 
→ kleuters Vlindertuin :  
    == via voorste hal (aan de wachtzone) tot in de klas  
→ kleuters Ooievaarsnest en Uilenbos :  
     == via wachtzone, speelplaats en centrale hal tot aan de  
          Klas. 
 

Speeltijd voormiddag : 10.15u – 10.35u 
 

 

Middagpauze : 12.00u – 13.05u 
 

 
→ Op school blijven ineten of naar huis gaan 
Het ophalen van de kleuters gebeurt aan de zijdeur (met 
parlofoon). 
 

Speeltijd namiddag : 14.35u – 14.50u 
 

 

Einde lesdag : 15.20u!! 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag eindigen de lessen om 11.30u!! 
 
 
 Nabewaking : 

- op ma, di, do, vr : tot 17.30u 
               - op woe : tot 13.00u 
     
 

Waar haal je ’s avonds uw kleuter op? 
 
→ kleuters Ooievaarsnest : langs schuifraam speelplaats 
→ kleuters Uilenbos : langs schuifraam speelbos (!!) 
→ kleuters Vlindertuin : langs schuifraam speelplaats 
→ kleuters Bijenkorf : centrale hal (op speelplaats) 
→ kleuters Berenhol : langs zijdeur voorste hal 
 
 
 
 
→ bij mooi weer op de speelplaats : Het afhalen  
     gebeurt via de wachtzone op de speelplaats. 
→ bij slecht weer in de refter : Het afhalen  
     gebeurt via de schuifraam aan de refter  
     (= zijkant gebouw). 
 
!!!  De tijd dat men op de school vertoeft, wordt zo 
      kort mogelijk gehouden. 
 

                

• Wat brengen de kinderen mee vanaf 1 september? 
- Een boekentasje gevuld met : 

o Brooddoos met een drankje van thuis voor de middagpauze. 
o (geschild) Fruit in een fruitdoosje 
o Een koek in een koekendoosje  
o Een eigen drinkbus of flesje gevuld met water voor in de klas of in de refter 

 

                Indien je kleuter nog specifieke materialen nodig heeft voor in de klas (vb. doos papieren zakdoekjes, 
                   …) zal de klasjuf van je kleuter dit via een apart briefje/bundeltje meegeven op het kijkmoment of  
       de eerste infoavond in september. 
 
                Ouders komen in principe niet op school, tenzij bij het brengen en ophalen van hun kleuter of op 
                   uitnodiging. TIP : Houd het afscheid nemen kort!   
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❖ Eerste weken van september : Infoavonden 
 

• Om de klaswerking van uw kind toe te lichten voorzien we op de reeds geplande datum de klassikale 
infomomenten op de volgende dag: 
 
      ° Maandag 5 september voor alle kleuterklassen 

 

• De organisatie van deze infoavonden wordt nog meegedeeld via een volgende brief. 
 

 
❖ Tot slot… 
 
We wensen iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders) een zeer vlotte en veilige start van het schooljaar toe. 
Laat ons hopen dat we sinds lange tijd toch een stabiel schooljaar tegemoet gaan.  Mochten er alsnog (in de  
toekomst) bijkomende maatregelen nodig zijn dan houden we u uiteraard op de hoogte.  
      
 
 VEEL SUCCES kinderen en leerkrachten en tot weldra …  Spannend hé? 
 
 

Jaarthema : ‘Verdwalen in verhalen’ 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
Met beleefde groeten  
Guy Brosens (directie) 

   


