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3 september 2021 

Beste ouders 

Wat waren we blij om op 1 september vele blije en lachende kinderen terug te mogen 

verwelkomen in onze school. We hopen samen met jullie er een mooi en coronavrij 

jaar van te maken. 

Net als wij, zullen jullie gemerkt hebben dat het aan de poorten (nog) niet vlot en 

coronaproof verloopt. De eerste schoolweken zorgen altijd opnieuw voor nervositeit, 

ook op de weg. Daarom willen we jullie vragen om je met een gezonde dosis aandacht 

in het drukke verkeer en aan de poorten te begeven: 

• Kom niet allemaal tegelijk aan de poorten staan. We houden de poorten open 

van 15u05 tot 15u25. Ook op woensdagmiddag houden we de poorten open tot 

12u30. Je hebt dus ruim de tijd om je kind af te halen. 

• Doe niet aan wildparkeren, de politie houdt regelmatig een oogje in het zeil. 

We willen dit eind volgende week evalueren maar hopen dat we kunnen rekenen op 

jullie medewerking, dan zal dit zeker wel lukken! 

Ik wil ook nog even herhalen dat je je kind moet registreren bij de Apenstaart 

vooraleer je kan gebruik maken van de voorschoolse, korte of lange naschoolse 

opvang. Voor de lange opvang moet je dan nog eens reserveren door door te geven 

welke dagen/uren je kind naar de opvang gaat. Voor de korte opvang (tot 16u30) is 

dit niet nodig. In de lange opvang is een vieruurtje voorzien voor de kinderen. In de 

korte opvang moet je dit desgewenst zelf meegeven. 

Heb je nood aan opvang, ook tijdens de vakanties, contacteer dan de Apenstaart via 

de.apenstaart@telenet.be of 089 20 97 34 

Alvast bedankt om mee te werken aan de veiligheid van jullie kind in onze 

schoolomgeving! 

Het schoolteam 
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