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EERSTE SCHOOLDAGEN IN DE HEI(R)AKKER - AFSPRAKEN 

Onthaal leerlingen op 1 september 

- De ouders van de peuters en de kinderen van de 1ste kleuterklas kunnen hun kind begeleiden tot 

aan de deur van de gang.  

- De kleuters van 2K en 3K nemen afscheid aan de poort en gaan zelfstandig naar de klas. De 

leerkrachten zorgen voor een klassymbool en er is begeleiding voorzien. 

- De klassen van het lager nemen afscheid aan de poort en blijven tot het belsignaal op de 

speelplaats.  

Onthaal ouders op 1 september 

- Helaas! Wegens een verlenging van enkele coronamaatregelen kunnen we onze ouders alweer 

niet ontvangen in de refter met koffie en een koekje.  

Onthaal leerlingen vanaf 2 september 

- Op 2 en  3 september kunnen de peuters uit de Julesklas nog naar de klas begeleid worden door 

de ouders. .  

- Alle andere kleuters nemen afscheid aan de poort en gaan bij aankomst op school rechtstreeks 

naar de klas. Er wordt begeleiding voorzien. 

- De leerlingen van het lager blijven op de speelplaats tot 8.30 u.  

Lesuren op onze school 

- 08.30 u. tot 12.10 u. (pauze van 10.10 u. tot 10.30 u.) 

- 13.40 u. tot 15.20 u. (uitlooppauze van 15.20 u. tot 15.35 u.) 

- Graag iedereen tijdig aanwezig! 

- De poorten openen ’s morgens om 8.15 u. en ’s middags om 13.25 u.  

- Toegang via de hal is niet toegestaan! 

- Wie te laat komt, meld zich aan via de deurbel.  

Warme maaltijden 

- Op donderdag 2 september zijn er terug warme maaltijden beschikbaar. 

- Bestellen kan vanaf woensdag 1 september. 

Naschoolse opvang 

- De school organiseert rangen om 12.10 u. en om 15.35 u.  

- De leerlingen die naar de opvang gaan, worden door de medewerkers van de opvang afgehaald 

om 15.50 u. en op woensdag om 12.25 u.  

- Tot de medewerkers van de opvang aanwezig zijn, zorgt de school voor toezicht.  

- Tijdens deze periode kunnen de leerlingen niet zelfstandig naar huis. Zij worden opgehaald of 

moeten naar de opvang.  

Mondmaskers 
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- De mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar vervalt. 

- Leerkrachten in de eigen klas moeten eveneens geen mondmasker dragen 

- Voor ouders die de school betreden of kinderen afhalen aan de poort, blijft de mondmaskerplicht 

behouden. 

 

Afhalen van de leerlingen  

 

- Vanaf 15.35 u. (woensdag 12.10 u.) kunnen leerlingen afgehaald worden: 

 Kleuterklassen: op de kleuterspeelplaats 

(zie schema in bijlage) 

 Klassen lager: aan de 3 poorten van de speelplaats lager 

- Leerlingen die om 15.50 u. (woensdag 12.35 u.) niet zijn afgehaald, worden doorverwezen  

naar de gemeentelijke opvang.  

 

Infoavonden (telkens om 19.30 u.) 

 

- We voorzien geen ontvangst in de refter, wel rechtstreeks in de klas. Ook de babbel en het 

drankje na de klasvoorstelling, hebben we omwille van corona moeten schrappen.  

 Kleuterklassen: maandag 6 september 

 5de en 6de leerjaar: dinsdag 7 september 

 1ste en 2de leerjaar: donderdag 9 september 

 3de en 4de leerjaar: maandag 13 september 

- We sturen nog een uitnodiging voor iedere infoavond.  

 

 

 

 

 

 

 

 


