Duidelijkheid en afspraken over het brengen/halen


Brengen van je kinderen:
Kleuters worden gebracht langs de kleuteringang. Ben je per uitzondering te
laat, dan moet je langs de hoofdingang komen en je melden aan het
secretariaat. De secretaresse zal je kleuter dan naar zijn/haar klasje brengen.
Heb je een kleuter en een kind van de lagere school, dan kom je langs de
kleuteringang en gaat je kind van de lagere school zelf door om zo naar
zijn/haar eigen speelplaats te gaan.
Heb je enkel een kind van de lagere school, dan kom je langs de
hoofdingang Annadreef of ingang Molenweg.
Alle kinderen worden aan de schoolpoort afgezet met uitzondering van de
eerste schooldag van de 2,5 jarige kleuters bij de verschillende
instapmomenten.



Afhalen van je kinderen:
Kleuters en kinderen van het eerste leerjaar worden afgehaald aan de deur
van hun eigen klasje. Het is belangrijk voor de veiligheid van de naschoolse
opvang dat iedereen onmiddellijk de kleuterschool en de kleuterspeelplaats
verlaat.
Indien ouders kleuter(s) en lagere schoolkind(eren) hebben op school, dan
wachten de lagere schoolkind(eren) aan de trein op de kleuterspeelplaats.
Kinderen van de lagere school worden aan de schoolpoort opgewacht, zij
komen naar jullie toe. De studie wordt niet onderbroken om kinderen
vroegtijdig op te halen en dit om de kinderen die in de studie blijven niet te
storen.
De speelplaats is pas toegankelijk vanaf 16.25u. De uren kan u nalezen op de
grote borden aan de schoolpoorten van de lagere school.



Brengen of afhalen van je kinderen (kleuters en lagere school kinderen) in de
voor- of naschoolse opvang:
Dit gebeurt steeds langs de speciale inkom voor de naschoolse opvang in de
hoek van het gebouw en niet door de school, langs het secretariaat. Dit is
belangrijk voor de veiligheid van de kinderen die in de opvang moeten
blijven! De deur aan het secretariaat naar de kleuterspeelplaats zal trouwens
gesloten zijn.



Niet stilstaan en parkeren op de gearceerde strepen in de Annadreef.
Gebruik de kiss en ride in de Molenweg!

Bedankt voor je medewerking.

