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Beste ouders,
Er is lang en intens aan de klasindeling gewerkt! Alles werd minutieus overwogen om elke leerling in de juiste
klas te plaatsen!
U werd (of wordt) ondertussen door de nieuwe klasleerkracht op de hoogte gebracht! Zo weet u en ook uw kind
bij wie het dit schooljaar in de klas zal zitten!
Het schooljaar zal (hopelijk) zo normaal mogelijk verlopen!





We starten de lessen om 9.00u
We eindigen om 15.30u
Op woensdag eindigt de schooldag om 12.35u
De leerlingen worden afgehaald op de speelplaats!

De eerste schooldag start niet iedereen op hetzelfde uur!





8.45u klas van juf Annick Janssens, juf Linda Laureys, juf Joke Boel en juf An Puylaert
9.00u klas van juf Femke Van Royen, juf Lies Noens, juf Heidi Boel, juf Katrien Muyshondt
9.15u klas van juf Carola Van Mol, juf Elke Temmerman, juf Anne Machiels, juf Annick De Cuyper
9.30u klas van juf Sofie Raman, juf Ellen Bauwmans, juf Christa Verbeke, Juf An De Lentdecker

U mag als ouder (liefst maar 1 persoon per kind) die eerste schooldag meekomen voor de start! We zullen per
4 klassen een korte verwelkoming doen van de leerlingen, waarna we de ouders uitwuiven! Daarna kan de
volgende lichting de school betreden! Zo vermijden we dat we met een te grote groep van ouders op school
aanwezig zijn! Er zal dit jaar om die reden ook geen koffie zijn!
We volgen als ouder ook steeds de corona-maatregelen:





Mondmasker verplicht op school!
Afstand houden!
Handen ontsmetten bij het betreden van de school!
Er is éénrichtingsverkeer! We komen binnen langs de Kasteelstraat en verlaten de school via de parking
in de Dalstraat!

We hopen op een vlotte start en wensen iedereen een schitterend en gezond schooljaar!

Vriendelijke groeten,
Marc Verschraege
directeur

