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Westmalle, 17 december 2015

Beste ouders,
Na enkele dagen van samenzitten, uitproberen, bijsturen,… volgen hier de nieuwe afspraken die we
maakten in functie van de veiligheid bij het afzetten en ophalen van de kinderen.
 In de beide afdelingen (lagere school en kleuterschool) komen de kinderen naar school vanaf
8.05uur.
 Iedereen tracht op tijd te zijn: het is voor kind én leerkracht storend om te laat in de klas te
komen.
 In de kleuterschool gaat de poort – na de bel – op slot. Mensen die te laat zijn melden zich aan
via de hoofdingang van de school (lagere school). In het verleden vergaten telaatkomers
meermaals de poort te sluiten. Om 10 voor 12 opent de leerkracht de poort voor de kleuters die
naar huis gaan.
 ’s Avonds komen de kleuters in hun rijen staan. De poort wordt bij het belsignaal geopend en de
ouders halen de kinderen op bij de leidster. Zij maken de speelplaats snel terug vrij – ook de
ouders die wachten op leerlingen van de lagere school gaan even terug achter de poort.
 Leerlingen van de lagere school die opgehaald worden op de kleuterschool of naar Pinkeltje gaan,
komen in rij en plaatsen zich op de banken. Ouders kunnen dan terug op de speelplaats komen om
hun kinderen af te halen.
 Als de Pinkelbewaking begint, mogen de kinderen terug vrij spelen – op dat moment hebben wij
ook terug een overzicht.
 Ouders die de kleuterleidster nog iets willen melden of vragen, kunnen dit gerust doen nadat de
andere kleuters opgehaald werden.
Wij trachten op deze manier beter een controle te hebben.
Dank voor uw begrip,
Met vriendelijke groeten,
Ingrid Lauryssens, directie
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