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Nieuwe regeling vanaf woensdag 13.03.2019
OCHTEND
•

•

•

Toegang tot de school alleen via: de poort van
ColomaPlus (Colomaplein) tussen 07.00u-08.30u of de
poort naast de kerk tussen 07.55u-08.30u.
De beide poorten gaan dicht bij de start van de
schooluren, het is dan ook belangrijk om op tijd
aanwezig te zijn!
Voor de kleuters van de onthaalklas mogen de ouders
nog mee naar de klas om 08.15u, de andere kinderen
worden aan de kerkpoort of, indien je langs
ColomaPlus binnen komt, aan de speelplaats afgezet.

MIDDAG
•

De middagrij blijft behouden en wordt aangevuld met
de kinderen die naar huis gaan eten en hiervoor
worden opgehaald. Ook de kleuters uit de onthaalklas
die ’s middags naar huis gaan worden met deze rij
meegenomen.

De rij komt tot aan het kerkplein waar (groot)ouders
kinderen kunnen ophalen, nadien gaat de
begeleidende leerkracht met de rij verder tot aan de
Dennenstraat, zoals gewoonlijk.
Voor de kinderen die ’s middags terug naar school
komen gaat de kerkpoort terug open om 13.15u tot
13.30u

NAMIDDAG
•

•

•

Om 15.25u zullen de kleuters zich verzamelen op het
plein aan de Chiro (achter de kerk), zoals ze voordien
op het verhoogde deel voor de school stonden (ook
de kinderen van de containerklassen!). Hiervoor zal de
poort naast de kerk om 15.10u opengezet worden. Bij
het signaal van de handbel kunnen de kinderen aan
de rij opgehaald worden.
De leerlingen van de lagere school komen na de
kleuters ook in hun rijen staan, dit om15.30u. Ook hier
kunnen de kinderen aan de rij opgehaald worden na
het signaal.
Kinderen die met de fiets zijn nemen hun deze mee
naar de rij. Indien er toch nog een fiets uit de
fietsenstalling moet gehaald worden willen we vragen
dit met je kind te doen nadat de overgebleven
leerlingen naar de speelplaats gebracht zijn. Zo
voorkomen we chaos!
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•

•

Voor de kinderen die in de naschoolse opvang zitten
blijft de school bereikbaar via het kerkpoortje tot
16.30u! Vanaf 16.30u gaat de poort van ColomaPlus
open en kunnen jullie langs daar de kinderen komen
halen. De kerkpoort gaat dus dicht om 16.30u!
De poort van ColomaPlus moet dicht om 18.00u, dus
kinderen die later dan 18.00u op school zijn zullen door
de mensen van de opvang om 18.15u naar het
kerkplein gebracht worden!
Het is heel belangrijk deze uren te respecteren,
waarvoor dank!

RIJEN
Onze school heeft ook begeleide rijen. Maak hier gerust
gebruik van, zeker voor wie met de wagen de kinderen komt
ophalen en gebruik wil maken van de parking aan het
zwembad, omliggende straten van de school, …
•
•
•

Rij Stenenmolenstraat: gaat met de kinderen door de
Stenenmolenstraat
Rij Vredestraat: gaat met de kinderen tot aan de
splitsing met de Kruisveldstraat
Rij Dennenstraat: gaat met de kinderen langs de
Tervuursesteenweg tot aan de hoek met de
Dennenstraat

Onderweg kunnen (groot)ouders in deze rijen kinderen
opwachten en meenemen.

Kinderen die bij het ontbinden van de rij niet opgehaald zijn
worden terug naar school gebracht! Zorg dus dat er iemand
staat om je kind op te halen.
WOENSDAGMIDDAG
Op woensdagmiddag verzamelen de kinderen zich zoals op
het einde van een andere schooldag, op het domein van de
Chiro om opgehaald te worden. Voor de namiddagopvang
laten we voorlopig de kerkpoort als toegang tot de school.
Indien aan deze regeling nog iets wijzigt, laten we dit zo snel
mogelijk weten!

