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september  2019 

 

Betreft: opvang 
 
 
Beste ouders, 

 
Hartelijke dank voor het vertrouwen, gesteld in onze school en opvang. 

Het begin van het schooljaar is een goed moment om enkele afspraken op te frissen. 
Goede afspraken maken goede vrienden.  
 

• ‘s Morgens: 
o De opvang begint om 7 uur. 

o Kinderen die vóór 8 uur op  school zijn, gaan naar de opvang. 
o Bij het aankomen in de opvang wordt de persoonlijke code van de kinderen 

gescand. 

o De kinderen mogen gerust een boterhammetje meebrengen, als ze dat 
wensen. 

• ‘s Avonds: 
o Na schooltijd is er opvang tot 18.30u. De leerlingen van het lager en het 

kleuter worden het eerste uur apart opgevangen. 
o Als de kinderen in de opvang aankomen, is er tijd om hun koek op te eten.  

De kinderen mogen ook een boterham meebrengen.  (Gelieve dan wel 

duidelijk de brooddoos te vermelden dat dit voor de opvang is.  Zo is er ’s 
middags geen verwarring. Graag ook naam op doos vermelden.) 

o De kinderen kunnen een beker water krijgen. Lekker, gezond en gratis!  Wie 
liever een brikje sap of melkdrankje drinkt, kan dit meebrengen van thuis. 

o Voor de veiligheid zijn de poorten rond de kleuterspeelplaats afgesloten.  Om 

de kinderen af te halen, wordt de ingang onder het afdak van de grote 
speelplaats gebruikt.  (Bij de deur is een groene drukknop om de deur te 

ontgrendelen.) 
o Voor het verlaten van de opvang, wordt de persoonlijke code van de kinderen 

gescand. Dit geldt ook voor de kinderen die naar de huiswerkklas gaan. 

• Op woensdag: 
o Ook op woensdag is er opvang tot 18.30u. berk. 

o Er wordt geen warme maaltijd aangeboden.  Er is wel soep voorzien.  De 
kinderen brengen zelf hun boterhammen mee. 

  

Hopelijk verloopt het schooljaar op een vlotte manier. 
Mochten er echter toch problemen zijn, aarzel niet om de leerkracht of de directie aan te 

spreken. Heel wat problemen lossen we vaak snel op. 
 
Vriendelijke groeten, 

 
Directie en opvangjuffen. 

 
 


