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Beste jongens en meisjes,

Vanaf dinsdag 1 september starten we een nieuw vreugdevol schooljaar! 

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen,  maken we enkele afspraken:

- We hoesten en niezen in de elleboog.

- We volgen steeds de pijlen op de grond en lopen dus niet in de andere richting.

- Als we ons ziek voelen, zeggen we dat onmiddellijk tegen de juf of meester. Je ouders
worden dan gebeld om je te komen halen.

- We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze in de vuilnisbak.
- We wassen of ontsmetten onze handen als we aankomen op school, de klas binnen gaan,

bij de start van elke speeltijd, telkens we hoesten of niezen, na elk toiletbezoek en voor het
verlaten van de school.

Goed om weten...
! Ben je jarig? Dan gaan we dat zeker vieren! Breng gerust apart verpakte koekjes mee bij
de start van jouw verjaardagsmaand. De juf of meester deelt ze dan op jouw feestdag uit!
! De juffen, meesters en de directeur zullen vaak een mondmasker of een scherm dragen.

! Voorlopig kunnen we niet gaan zwemmen. Maar we krijgen wel een extra turnmoment.
Joepie!

De kleuters gebruiken opnieuw het kleuterportaal. De kinderen uit het lager betreden en
verlaten de school via de helling aan de Voldersstraat.

We komen de volledige week naar school en mogen terug allemaal samen op de
speelplaats spelen.

's Middags eten we allemaal boterhammen of een belegd broodje in onze klas. Neem een
keukenhanddoek mee naar school. Zo houden we onze tafel netjes bij het eten. Vergeet
niet jouw drinkfles thuis alvast te vullen!

We krijgen opnieuw les in onze eigen klas , samen met al onze klasgenoten! Ook onze
vaste klasjuf of -meester zal er zijn. 

Naar school gaan, zal dus toch nog een beetje anders verlopen dan we
gewend zijn.

Maar samen maken we er het allerbeste van!
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