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Dank je wel
Juffen en meesters vonden het fijn dat zoveel mama’s en papa’s naar het
infomoment kleuter en/of lager kwamen. Zo is het echt leuk samenwerken!

Brengen en afhalen kleuters
We zijn blij dat we ’s morgens en ’s avonds zoveel (groot)ouders zien bij het brengen en
afhalen van de kleuters. Als we dat allemaal samen op dezelfde manier doen, blijft er
op onze kleine speelplaats ruimte genoeg voor de kleuters om ‘s morgens nog te spelen.
Maar het helpt ons ook bij het toezicht houden en bij het bewaken van de veiligheid
van onze kinderen.

DOE JE MEE:
-

-

Brengen van 7u30 tot 8u ingang langs de bruine poort
Brengen van 8u tot 8u30 ingang langs de groene kleuterpoort
• Ouders nemen afscheid aan het groene schuifhek waar een juf staat
• Komt je kleuter tussen 8u en 8u15 met de fiets, stap dan gerust mee tot
aan de fietsenstalling om de fiets te parkeren – graag achteraan beginnen.
Fijn dat je dan afscheid neemt van je kind en terug achter het schuifhek
gaat staan.
Afhalen van 15u40 tot 15u55 langs de groene kleuterpoort
• Fijn dat je binnenkomt op de speelplaats!
• Haal je kleuter maar op aan de rij bij de juf

Op de kalender
-

Vrijdag 30/09 GEEN SCHOOL
Dinsdag 04/10 Sint-Franciscusfeest en dierendag: alle klassen gaan op uitstap.
Je krijgt nog een brief mee.
Vrijdag 14/10 GEEN SCHOOL voor de kinderen
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28/10 zeeklassen voor 5de leerjaar
Van maandag 31/10 tot en met zondag 06/11 herfstvakantie = geen school
NU AL TE NOTEREN: de Sint liet weten dat hij op 02/12 op bezoek komt in
onze school en NIET op 06/12 zoals op de kalender staat.

