Augustus 2022

NIEUWSBRIEF
We nemen een frisse start op 1 september
Na een prachtige zomer kijken we uit naar de start van het nieuwe schooljaar. De kleuters en de
kinderen van het 1ste leerjaar zijn maandag al even komen kijken naar hun nieuwe klasjes, maar
donderdag verwachten we iedereen terug op school.
In deze nieuwbrief gaan we ons beperken tot praktische informatie, begin september ontvangt u
een volgende nieuwbrief met algemene info.

1. Informatieavond in de klas (5 en 6 september)
Planning:
Maandag 5 september
Lagere school
1ste, 3de en 5de leerjaar om 19u
zedenleer, RKG en Islam zullen in L1 de werking kort toelichten
Dinsdag 6 september
Lagere school
2de, 4de en 6de leerjaar om 19u
Kleuterschool
Juf Sofie (KO0) en Juf Nele (KO1) om 18.30
Juf Vicky (KO2) en Juf Kimberly (Ko3) om 19.30
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2. Doorloopmoment in de nieuwbouw
Als u naar de informatieavond van de klas komt wordt de mogelijkheid geboden even door het nieuwe
gebouw te wandelen. Om praktische reden vragen we dit te doen voor u naar de klas van uw kind
gaat.

3. Toegang tot de school
De schoolingang werd verlegd door de start van de nieuwe werffase. Samen met de politie, de stadsdiensten en de aannemer werd gezocht naar een zo veilig mogelijke oplossing. We geven toe dat ze
niet ideaal is, maar er is helaas geen andere mogelijkheid de komende maanden.
** 1 ingang = hoek Katersberg met Koppeleershoeven
- de ingang is op de Koppeleershoeven
- er werd een veilige zone (soort sluis) gemaakt, met heras, langs waar de kinderen binnen komen.
- een 2de rij heras sluit de speelplaats van de kleuterschool af met de straat
** brengen van de kinderen
ouders kunnen hun kinderen begeleiden tot aan de ingang van de kleuterschool (in de beveiligde zone)
Vanaf daar gaan de kinderen zelf verder naar de speelplaats. Dit geldt zowel voor de kleuterschool als
de lagere school.
** ophalen van de kinderen
- kleuters kunnen, na het belsignaal, opgehaald worden aan de deur van de klas. Nadien verlaten de
ouders de school. Ouders houden zich niet op in de veilige zone want alle kinderen van de lagere
school dienen langs daar de school te verlaten
- ouders wachtten op hun kinderen buiten de school (buiten de heras)
** fietsenstallingen
- voor de kleuters staat een fietsenstalling aan de ingang van de beveiligde zone (rechts aan de inkom)
- kinderen van de lagere school zetten hun fiets in de zone tussen het oude schoolhuis en de oude
schoolgebouwen. De leerkrachten zullen de kinderen de eerste dag helpen zodat alle kinderen weten
hoe dit de komende maanden zal verlopen. Kinderen die met de fiets komen dienen eveneens de
school te betreden via de enige ingang op de hoek (fiets aan de hand)
** (overzet)hulp van leerkrachten op kruispunten
- ‘s morgens
overzet OP HET ZEBRAPAD aan het kruispunt van Katersberg/Koppeleershoeven.
Opgelet dus, fietsers dienen af te stappen en te voet over het zebrapad te gaan met de fiets
aan de hand! Wie over het kruispunt fietst valt niet onder het toezicht van de leerkrachten.
De leerkrachten zullen op het zebrapad staan om de overzet te doen, dus niet midden op het
kruispunt.
- ‘s avonds is er begeleiding voor de fietsers en de voetgangers zoals vroeger
- richting Gagelstraat (kruispunt, overzet op het zebrapad)
- aan de Velodroomstraat
- aan de Dr. Vandeperrestraat

4. Voor- en naschoolse opvang
De opvang bevindt zich vanaf nu in de lokalen waar voorheen het 5de en het 6de leerjaar zat
(speelplaats lagere school, aan de groenzone). Ouders dienen hun kinderen, via de ingang (zie hoger)
zelf te begeleiden tot aan de opvang. Gelieve de extra tijd die u nodig heeft hiervoor - vooral ‘s
morgens kan wat extra tijd belangrijk zijn - in te calculeren.

In bijlage wordt een plannetje toegevoegd van de school met
de ingang en de ligging van de veilige zone & opvang.

