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WE VLIEGEN ER IN! 
Beste ouders, beste leerlingen 

Morgen gaan we opnieuw van start voor een gloednieuw, boeiend en leerrijk 

schooljaar. 

We verwelkomen 11 nieuwe leerlingen, waaronder 6 kleutertjes die voor de eerste 

keer naar school gaan.  

De klassen staan klaar, de nieuwe mappen en boeken liggen blinkend te wachten 

op de bank. 

Hierbij krijgen jullie nog wat praktische info om de start vlot en veilig te laten 

verlopen. 

Veel succes morgen! 

Directie en team VBS Desselgem  

INGANGEN SCHOOL 
  
INGANG POORT PARKING: 

➔ Voor wie met de auto, met de fiets, de step of te voet naar school komt. De 

fietsen worden gestald in de voorziene fietsenstalling.  

 

INGANG POORT BALLING 

➔ ENKEL voor fietsers en voetgangers! Aan de ouders die met de auto komen, 

vragen we om niet meer in de straten van de Balling te parkeren. Dit werd 

de voorbije twee jaar uitzonderlijk toegestaan omwille van de 

coronamaatregelen. Bedankt om enkel via de grote poort binnen te 

komen indien jullie met de auto komen. Enkel zo houden we de Balling 

verkeersveilig voor de zwakke weggebruikers. 

 

P en K1: kleuters mogen gebracht/afgehaald worden aan de klas zelf.  

K2 t.e.m. L1: de ouders mogen wachten op de speelplaats voor het bureel van de 

directie/ voor de poort aan de Balling 

K3 t.e.m. L6: de ouders wachten op de parking / voor de poort aan de Balling. 

 

OUDERS DRAGEN STEEDS EEN MONDMASKER BIJ HET BETREDEN VAN DE 

SCHOOLTERREINEN. 
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TERUGKEER UIT RODE ZONE 

We zijn heel blij dat alle kleuters en leerlingen lager terug op een vrij normale 

manier naar school kunnen komen. 

De coronacrisis gebiedt ons echter om toch met een zekere waakzaamheid, 

waarbij de maximale veiligheid van de kinderen en het personeel wordt 

vooropgesteld, de heropstart en de dagelijkse werking te laten verlopen. 

We vragen aan alle ouders die na 17 augustus teruggekeerd zijn uit een rode 

zone of een zone met een zeer hoog risico de geldende 

quarantainemaatregelen te respecteren. Kinderen onder de 12 jaar moeten 

niet getest worden, maar in bepaalde gevallen moeten ze net als hun ouders 

in quarantaine, in afwachting van de testresultaten van de ouders. 

Gedurende deze periode kunnen die kinderen niet naar school komen. 

Meer info hierover vind je via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

 

OUDERRAAD 

Wie wenst aan te sluiten op de eerste vergadering van onze ouderraad, is van harte 

welkom op DONDERDAG 2 SEPTEMBER OM 20U op de bovenste verdieping van blok 

C. 

De ouderraad ondersteunt onze school financieel en logistiek door verschillende 

acties te organiseren. 

Wees welkom om samen met ons mee school te maken!  

 

KALENDER   

Op onze website vinden jullie steeds een up-to-date kalender terug. Je kan er ook 

de schoolmenu raadplegen. Wij raden aan om onze website regelmatig te 

bezoeken.  

www.vbsdesselgem.be  

Via de agenda of het heen-en-weer schriftje van jullie zoon of dochter krijgen jullie 

elke week de nodige klasinfo.   

 

TOT MORGEN!!!  

http://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
http://www.vbsdesselgem.be/

