NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
De 1ste week in het nieuwe gebouw zit er op. Na een druk bezochte Open Dag en een
spetterende feestdag, zijn we dinsdag zo goed als mogelijk “normaal” gestart.
We proberen de kinderen op een goede manier wegwijs te maken in het nieuwe gebouw en
natuurlijk ook u als ouders/verzorgers. Zo lopen de leerlingen van beide scholen na
schooltijd aan hun kant naar buiten.
De geluiden over de drukte voornamelijk na schooltijd nemen wij zeker ter harte. We
kunnen er helaas weinig aan veranderen. Wat kunnen we met z’n allen doen? Wij willen u
vragen om gebruik te maken van de parkeervakken op de grote parkeerplaats en zo min
mogelijk voor de school te stoppen. Voor de school is wel een Kiss en Ride zone waar de
kinderen snel in of uit mogen stappen. Bij deze zone blijft de chauffeur echter in de auto. Het
zou tevens fijn zijn als u niet al te dicht bij de poortjes/uitgangen gaat staan. Op die manier
kunnen de kinderen makkelijk de speelplaats verlaten en is het voor iedereen
overzichtelijker.
Het is niet meer mogelijk om voor einde schooltijd de speelplaats te betreden. De leslokalen
liggen direct aan de speelplaats en de kleuters spelen ook geregeld voor einde schooltijd nog
even buiten. De juffen willen graag goed opletten en zijn blij dat het poortje een
kindersluiting heeft. Overdag gaan de hekjes niet op slot. Ze gaan wel dicht. Komt u
tussendoor naar school i.v.m. bijvoorbeeld een verjaardag, denk dan a.u.b. elke keer eraan
om het hekje goed te sluiten.
Ik heb heel wat vragen gekregen waarom het hekje achterom op slot is. Dit poortje is enkel
en alleen een calamiteitenpoortje. Men mag hier geen gebruik van maken.
Het viel sommige ouders op dat er bij de stopcontacten geen afsluitplaatjes zitten. Dit is bij
de nieuwste stopcontacten niet meer nodig, want die hebben allemaal een kindersluiting.
In de komende weken hebben wij ook de infoavonden en kunnen alle vragen bij de
leerkracht gesteld worden. Zoals u gewend bent, ben ik ook alle avonden aanwezig.
Volgende week vrijdag stuur ik een volgende nieuwsbrief om iedereen zo goed als mogelijk
op de hoogte te houden.
Met hartelijke groet en een fijn zonnig weekend voor iedereen,
Maria Pastoor.

