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Beste ouders  
  
We zijn het nieuwe schooljaar gestart in de hoop dat alles zo ‘normaal’ mogelijk kon 
verlopen mits begrip en medewerking van alle betrokken partijen. 
Helaas merken we dat het bij het afhalen aan de poorten niet goed verloopt. 
Samen met de preventieadviseur hebben we daarom besloten om  
 
vanaf maandag 20 september  
  
BRENGEN:  zoals tot nu via de poorten van Schabart en Hoogstraat voor het lager. 
Kleutertjes zet je best af aan de poort in de Dinselstraat.  
 
De poorten gaan open om 8u25 (1) De poorten worden terug gesloten om 8u40. Breng je 
kind op tijd naar school! Te laat komen is een slechte gewoonte die storend werkt op het 
schoolgebeuren. 
 
(1) Er zijn kinderen die véél te vroeg aan de poort staan! Vaak al om 8u. Dit is op 

verantwoordelijkheid van de ouders. Kinderen die te vroeg zijn MOETEN naar de 
opvang gaan. Daar kan je terecht van 7u tot 8u25. 

 
NAAR HUIS:  

• KLEUTERS  de poort aan de Dinselstraat wordt terug opengesteld voor het 
afhalen van de kleuters.  
Deze poort zal geopend worden om 15u05. Afhalen van kleuters kan daar tot 
15u25.  

• LAGER: Voor het lager blijven de poorten aan de Schabartstraat en de 
Hoogstraat open zoals nu, van 15u05 tot 15u25. 

 
Er is aan alle drie de poorten tijd genoeg om je kinderen af te halen. Sta aub niet te 
drummen voor de poorten.  
Draag je mondmasker en respecteer de afstand! 
 
NAAR DE OPVANG 
1. Registreer je kind altijd bij de Apenstaart!!! 
2. Reserveer dan indien je lange opvang nodig hebt. 
3. Korte opvang kan zonder reserveren (WEL MOET je geregistreerd zijn) tot MAX 

16u25 of op woensdag tot MAX 13u. Er is na dit uur GEEN opvang meer op school. 
 
We hopen te kunnen rekenen op jullie medewerking. Alleen samen kunnen wij ons hier 
doorheen slaan. 
 
De directie en het team 


