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Beste ouder(s),
Hieronder enkele aanpassingen voor het brengen en afhalen van uw kind(eren).
Leerlingen brengen:
●
●
●
●

Leerlingen nemen nog steeds dezelfde poort.
Kleuters: komen binnen via het kleine poortje naast onze parking op de Kleidaallaan.
1ste en 5de leerjaar: komen binnen via Kerkeneinde.
2de en 6de leerjaar: komen binnen via Jan Sanderslaan.
3de en 4de leerjaar: komen binnen via onze parking op de Kleidaallaan.

-

Vooropvang aan de hoofdpoort van 8u- 8u15.
Vanaf 8u15 blijven de 4 poorten van toepassing.
leerlingen komen alleen door de poort tot aan hun aangeduide speelplaats.
Broer(s) en zus(sen) in de lagere school mogen afgezet worden aan de poort van het jongste kind
vanaf 8u15. Het oudste kind brengt de jongere leerling(en) naar de juiste locatie en gaat dan zelf
naar de eigen speelplaats. Dit geldt niet voor de kleuters, zij worden steeds afgezet aan het
kleine poortje naast onze parking.

Leerlingen afhalen:
Voor het afhalen geldt vanaf 7 september volgende regeling:
-

Broer(s) en zus(sen) verzamelen op het basketbalveld en worden in een aparte rij naar de
hoofdpoort gebracht.
Kinderen die niet afgehaald worden blijven bij de naopvang aan de hoofdpoort tot de ouders er zijn.
(15u35 tot 15u50) Ouders wachten voor de poort. Uw kind(eren) worden gebracht wanneer u er
bent.
Instappertjes, 1ste kleuterklas en 2de kleuterklas verlaten vanaf 15u15 de school, via het kleine
poortje naast onze parking op de Kleidaallaan.
3de kleuterklas verlaten vanaf 15u25 de school via de parking.
Kinderen voor ‘t Merelhofke worden opgevangen op onze speelplaats. Tot 16u kan je ze alsnog
ophalen aan de hoofdpoort, om 16u gaan de kinderen naar ‘t Merelhofke.
Dit kan pas na inschrijving bij ’t Merelhofke! (03 288 27 61 - bkomerelhofke@hemiksem.be)
Volgende week start de studie 4-5-6 (zie eerder in te vullen document).

Wanneer broer(s) en zus(sen) alleen naar huis gaan, dient u als ouder op voorhand toestemming te geven.
Het document hiervoor vindt u op onze schoolsite (www.hetklaverbos.be) of u vraagt erachter via de
agenda van uw kind.
Mogen wij, omwille van de veiligheid, nogmaals vragen om uw kinderen tijdig naar school te brengen en
nadien niet te blijven staan aan de poorten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Marika Piessens
directie

het schoolteam

