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Betreft: opstart kleuterafdeling       29/5/2020 
 
 
Beste ouders, 
 
Vanaf donderdag 4 juni 2020 start onze kleuterafdeling terug op. Met het 
schoolteam zijn we hard aan de slag gegaan om het schoolleven voor onze kleuters 
zo veilig en zo vertrouwd mogelijk terug te organiseren. Elke kleuterklas is een 
aparte bubbel, leerlingen zullen op 5 verschillende tijdstippen spelen in de 
voormiddag, namiddag en eten tevens apart met de juf.  Hierdoor zijn er een 
aantal verschillen met voor de corona-crisis, hieronder wordt alles één voor één 
opgesomd. 
 
Start en einde van de school 
 
Het onthaal en ophalen voor de UILENKLAS EN BERENKLAS 
De leerlingen worden onthaald aan de bruine poort Hendrik Serruyslaan tussen 
8u30 en 8u45. 
De leerlingen worden opgehaald tussen 15u15 en 15u30. 
 
Het onthaal en ophalen voor de NIJNTJES-, POEZEN- EN KIKKERKLAS 
De leerlingen worden onthaald aan de bruine poort Hendrik Serruyslaan tussen 
8u45 en 9u00. 
De leerlingen worden opgehaald tussen 15u30 en 15u45. 
 
!Wie te laat komt kan de school niet meer binnen komen. Eénmaal de leerlingen in 
de klas zijn mag er niet meer doorheen het schoolgebouw gelopen worden. Helaas 
wachten ouders buiten op de stoep. Wij vinden dit even erg als u, maar veiligheid 
primeert nu! Wij vragen u ook begrip te hebben dat wij strikt de richtlijnen volgen. 
Enkel op deze manier kunnen we zo veilig als mogelijk werken in het belang van de 
leerlingen, de ouders en het personeel. Behalve de leerlingen wordt niemand 
toegelaten in het schoolgebouw, dus ook niet gedurende de dag. Wie vragen heeft 
kan mailen naar info@degroeiboom.be of telefoneren naar 059 70 89 30. 
Ouders die een kind in het kinderdagverblijf hebben houden zich ook aan deze 
regels en halen broers of zussen die in de school zitten ook op aan de schoolpoort 
en niet in het gebouw! 
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Middaglunch 
 
De leerlingen brengen een lunchpakket, drankje, koek en fruit mee naar school. Er 
is geen warm eten of soep te verkrijgen. Over de middag is het niet mogelijk om 
naar huis te gaan. Er wordt niets gefactureerd voor de boterhammenlunch op 
school. 
 
 
 
Voor- en naschoolse opvang 
 
De school organiseert geen opvang voor en na schooltijd. U kan beroep doen op de 
diensten van de BKO. 
 
Noodopvang en pre-teaching 
 
Vanaf donderdag 4 juni 2020 zal de school geen noodopvang meer organiseren en 
vervalt de pre-teaching op de klasblogs. In de komende periode tot het einde van 
het schooljaar zullen wij de geziene leerstof van tijdens de herhalings- en pre-
teaching periode herhalen en vervolgens nieuwe leerstof aanbieden. Uiteraard zal 
onze eerste taak zijn om te werken aan het welbevinden van al onze leerlingen. De 
voorbije periode heeft bij velen een diepe indruk nagelaten, het schoolteam zal hier 
zeker de nodige aandacht aan besteden. 
 
Met vriendelijke groet 
 
De directeur 


