IEDEREEN OPNIEUW NAAR SCHOOL
Deze week kregen we bericht dat we vanaf volgende week opnieuw
alle kinderen op school mogen ontvangen.
In onze school maken we deze nieuwe start in verschillende stappen.
MAANDAG 1 juni, DINSDAG 2 juni, WOENSDAG 3 juni
PINKSTERVAKANTIE voor alle kleuters en alle leerlingen.
De school is gesloten. Er is ook geen opvang.

UREN / ORGANISATIE
OUDERS ZIJN NIET TOEGELATEN OP HET SCHOOLTERREIN OF IN HET GEBOUW
VOOR- & NASCHOOLSE OPVANG
We willen vragen om de voor– en naschoolse opvang te beperken tot
het minimum. De voor– en naschoolse opvang is in de Kerkstraat en is
bereikbaar via de houten poort vanaf 7u. en tot 18u.
We werken er in drie groepen: kleuters, onderbouw, bovenbouw.

DONDERDAG 4 juni, VRIJDAG 5 juni
Alle kleuters
… zijn welkom op school vanaf donderdag 4 juni.
Eerste, tweede & zesde leerjaar
… zetten de huidige werking gewoon verder.

KLEUTERSCHOOL
In de kleuterschool spelen én eten we de hele dag in de bubbel van de
klasgroep, zowel in de klas als op de speelplaats.
Brengen vanaf 8.15u. (start: 8.40u.).

vanaf MAANDAG 8 juni
… alle kleuters en alle leerlingen zijn welkom op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Op woensdag is er alleen noodzakelijke opvang.

Middagpauze van 11.30u. tot 12.20u.
Ophalen om 15u. OF (eventueel) om 15.45u.

BASISREGELS
Uiteraard blijven de basisregels enorm belangrijk:

handen wassen

voldoende afstand (tussen volwassenen en tussen kind en volwassene)

wie ziek is, blijft thuis

OPENINGSUREN
KLEUTERS
De kleuters zijn op school welkom vanaf 8.15u.
Hun klasdag eindigt om 15u.
LAGERE SCHOOL
De kinderen van de lagere school starten gewoon om 8.40u.
Ze zijn welkom vanaf 8.25u. Hun klasdag eindigt gewoon om 15.20u.
Er is geen studie.

ETEN & DRINKEN
Iedereen voorziet zijn eigen lunch, drankjes en tussendoortjes.
We moeten fruit-, koek- & middagmoment in de klassen organiseren.
Daarom vragen we dat iedereen (kleuters en lagere school) ook een
keukenhanddoek in zijn boekentas meebrengt.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
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Kikkers, muizen, vogels, apen, biggen via de gele deur.
Vissen, vlinders via de houten poort.

LAGERE SCHOOL
In de lagere school werken, spelen en eten we vanaf maandag 8 juni
ook in de bubbel van de gewone klasgroep.
Brengen vanaf 8.25u. (start: 8.40u.).
Middagpauze Kerkstraat: van 12.20u. tot 13.25u.
Middapauze Schoolstraat: van 11.55u. tot 13u.
Ophalen om 15u.20. Er is geen studie.
Mogen we uitdrukkelijk vragen om zowel in de Kerkstraat als in de
Schoolstraat niet te vroeg naar school te komen en stipt af te halen?
In de Kerkstraat parkeren we de fietsen bij voorkeur in de voortuin.
De kinderen van 1e, 2e & 3e leerjaar parkeren hun fiets in de fietsenrekken van de Chirojongens.

OPHALEN IN DE KERKSTRAAT
We raden sterk aan om bij de Bemdhal te parkeren.
Als je je kinderen komt ophalen, wacht je (met een goede tussenafstand!) op de stoep of op de parkeerplaatsen.
Mogen we vragen om niet in de vakken (die in groen zijn afgeboord) te
gaan staan ?
De kinderen worden groep per groep naar buiten gebracht (kleuters:
15u., lagere school: 15.20u.) en krijgen een plaats op een bol. Als u uw
kind ziet, komt u richting het vak (maar er niet in!) en kan uw kind mee.
Wacht op een veilige afstand van andere volwassenen.
Het kan zijn dat u even moet wachten … Wij rekenen op uw geduld.

VRAGEN ? 014.677631 OF INFO@BASISSCHOOLSTJAN.BE
Maak er een mooi weekend van én ZORG GOED VOOR ELKAAR!
namens het team,
meester Jan

