Afspraken
Hoofdschool
Kleuters
1 september
Merksem, 26 augustus 2020

Betreft: afspraken start nieuwe schooljaar 2020-2021 voor onze kleuters
Beste ouders,
We hopen dat jullie een fijne vakantie hadden in een goede gezondheid.
Al onze kleuters zullen op 1 september naar school kunnen gaan en dat is heel goed nieuws maar
veiligheid blijft erg belangrijk en daarom zijn er een aantal aanpassingen en richtlijnen opgesteld.
Voor de hoofdschool
Bij het betreden van de school is een mondmasker steeds verplicht.
van 8.30u
tot 8.45u

De kleuters worden door de ouders afgezet aan onze ingang gelegen aan de Frans
Adriaenssensstraat 123.

van 12.25u
tot 12.30u

De kleuters worden afgehaald door de ouders aan onze ingang (Frans
Adriaenssensstraat 123)

van 13.20u
tot 13.30u

De kleuters worden door de ouders afgezet aan onze ingang gelegen aan de Frans
Adriaenssensstraat 123

van 15.20u
tot 15.30u

De kleuters worden afgehaald door de ouders langs de Frans Adriaenssensstraat.
De kleuters van Juf Annemie en Juf Eva ( aan de ingang van de school)
De kleuters van Juf Marijs en Juf Wendy (aan de dubbele deur)

Op dinsdag 1/9, woensdag 2/9, donderdag 3/9 en vrijdag 4/9 mogen de allerjongste kinderen
worden afgezet tot aan de klas en dit met samen met 1 ouder. Deze kleuters zijn (bijna) nog niet
naar school geweest en kunnen zo op een rustige en veilige manier starten. Er zal een leerkracht
de kleuter met hun ouder mee begeleiden. (ingang Frans Adriaenssensstraat 123)
Voorbewaking: Vanaf 7.30u tot 8.30u kunnen de kleuters in de betalende voorbewaking. De ouders
brengen de kinderen tot in de zaal ( ingang Frans Adriaenssensstraat).
Nabewaking:
Na 15.30u worden de leerlingen naar de nabewaking gebracht. Vanaf 15.35u is deze
betalend ( zaal ingang Frans Adriaenssensstraat)
Woensdag:
De school eindigt op woensdag om 12.25 uur. Er is dan geen nabewaking. Leerlingen die niet worden
opgehaald worden naar de naschoolse opvang (op een andere locatie: IBO) gebracht. Dit is betalend
en moet je vooraf reserveren bij deze organisatie.
Bedankt om deze afspraken op te volgen.
Tot dinsdag!
Het JOMA-team

