
Beste ouders 

Graag breng ik jullie op de hoogte van enkele maatregelen: 

 

1. Aangezien de coronamaatregelen versoepelen in de maatschappij en ook de scholen 

overschakelen naar code geel, gaan we in de Broederschool ook zoveel mogelijk ‘herstellen’ 

naar de oorspronkelijke regelgeving:. 

Dat wil zeggen dat vanaf MAANDAG 14 MAART de school zal eindigen om 15.20u en niet 

meer om 15.05u. Om 15.20u zal een leerkracht de poorten openen en kan je je kind op de 

speelplaats afhalen. Voor de leerlingen van het lager blijft dit via de Schabartstraat of 

Hoogstraat. Kleuters worden afgehaald op de kleuterspeelplaats aan de kant van de 

Dinselstraat. Kinderen die om 15.30u niet zijn afgehaald, gaan automatisch naar de opvang. 

‘s Morgens starten we zoals altijd om 8.40u. De poorten gaan open om 8.25u. Mag ik nog 

eens met aandrang vragen om tijdig aanwezig te zijn. Te laat komen is niet alleen onprettig 

voor de kinderen zelf omdat ze zich moeten gaan verantwoorden op het secretariaat én dan 

ook nog de les storen, het is ook de plicht van de verificateur om in te grijpen wanneer dit 

meermaals gebeurt. 

Het ontsmetten van de handen blijven we hanteren maar enkel nog vooraleer de kinderen 

de klas binnengaan. 

Van jullie ouders vragen we respect voor elkaar en het afstand houden. 

2. Vanaf nu worden er enkel nog navulbare drinkbussen aanvaard in de eetzaal. We gebruiken 

dus geen jetons meer. Zij die nog jetons in hun bezit hebben kunnen deze terug inleveren in 

de periode van maandag 14 maart tot ten laatste vrijdag 25 maart 2022! Daarna worden 

geen jetons meer aanvaard. Inleveren kan enkel en alleen in een gesloten enveloppe samen 

met het invulbriefje dat je kind vrijdag 11 maart meekrijgt in de boekentas. De terugbetaling 

zal cash gebeuren op het oudercontact.  

 

3. De oudercontacten zullen op 31 maart ook weer live doorgaan op afspraak. Mail hierover 

volgt nog. 

 

4. Er zijn ouders die hun facturen van december niet vinden. Jullie kunnen steeds zien welke 

facturen betaald zijn of nog openstaan door in te loggen op het ouderplatform met je 

gebruikersnaam en wachtwoord. Deze hebben jullie in het begin van het schooljaar 

ontvangen via meester Bert. Meester Bert bezorgt deze nogmaals via het ouderplatform. 

Wanneer jullie inloggen, zie je links in het menu, onderaan ‘rekeningen’. Klik daarop en je 

krijgt een overzicht met je betaalde en niet-betaalde rekeningen. Betaal de openstaande 

facturen onmiddellijk om extra kosten te vermijden! 

 

5. 23 Maart 2022 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen hebben 

dan een vrije dag. Indien je opvang nodig hebt, reserveer dan nu al zodat je zeker op tijd 

bent! Reserveren hiervoor doe je zoals je reserveert voor de lange opvang, via de apenstaart 

(zie weekkalender) 

 



6. Denk je ook nog aan de knollebollenactie? Dit hele initiatief, georganiseerd door de 

ouderraad, is ten voordele van onze school. Dit initiatief is er gekomen omdat de brunch 

wegens corona nog steeds niet door kan gaan. Je kan nog bloembollen bestellen tot en met 

zaterdag 12 maart a.s.! 

 

 

We willen jullie hartelijk dank voor jullie meewerken voor onze school! 

Het hele team. 

 


