

Hoe verloopt het toekomen op school?
o

DORP 2
Iedereen gaat binnen langs de groene poort aan de sportzaal. Je volgt de pijlen langs
de fietsenstalling. Je fiets bij? Die kun je hier achterlaten in de fietsenstalling. Aan de
blauwe poort nemen ouder en kind afscheid. Kinderen lopen de speelplaats op waar
de leerkrachten hen opwachten. Kinderen wassen hun handen aan de verschillende
wastafels die zijn voorzien.
Als ouder keer je terug langs de zijde van de sportzaal. Je volgt hier de pijlen langs de
sportzaal.
Op deze regel maken we een uitzondering voor de ouders+kleuters van juf Ann. Zij
mogen tot aan de klas gaan, zolang code geel van toepassing is.
Ook de ouders +kleuters van juf Leen mogen tijdens de EERSTE schoolweek tot aan
de klas gaan.
Deze ouders (1KA en 1KB) verlaten de school langs de eetzaal. Volg de pijlen. (Je
keert dus NIET terug over de speelplaats langs de groene poort)

o

DORP 60
De kinderen mogen toekomen langs voor of langs achter. De ouders betreden de
school niet (enkel in geval van afspraak). Zij kunnen afscheid nemen aan de poort en
na school de kinderen aan de poort opwachten.

HOU AAN DE SCHOOLPOORT VOLDOENDE AFSTAND EN DRAAG EEN MONDMASKER !



Hoe verloopt het ophalen van kinderen en het verlaten van de school?
o

DORP 2
 KLEUTERSCHOOL 2KA+2KB+3KA+3KB: ouders halen hun kleuter op via de
eetzaal aan de dubbele deur. Zij komen dus niet op de speelplaats. Via de
eerste parkeerplaats volg je het pad tot aan de dubbele deur. Daar zullen de
leerkrachten je kind roepen zodat het met jou als ouder naar huis kan gaan.



1KA+1KB + LAGERE SCHOOL (1-2-3LS): Ouders betreden de speelplaats via
de grote BLAUWE POORT tegenover de kerk. Je blijft achter de hekken. De
kinderen van de lagere school staan klaar en worden naar de ouders
gestuurd zodat iedereen samen via de achterzijde van de sportzaal kan
doorwandelen. Je kan ook hier je fiets eventueel meenemen en via de
GROENE POORT naar buiten gaan.

De ouders van de kleutertjes van 1KA+1KB halen hun kleuter af bij de
schuifraam aan de kant van de speelplaats. 1KA aan het eerste raam en 1KB
aan het 2de raam. We zullen ook hier tijdelijk hekken plaatsen, zodat het
duidelijk welke looprichting je moet gebruiken. Samen met je kind verlaat je
de school via de achterzijde van de sportzaal en GROENE POORT.

o

DORP 60
De kinderen mogen de school verlaten volgens afspraak. Ouders blijven aan de poort
wachten.

