
 

BRENGEN EN HALEN VAN UW KLEUTER VANAF 1 SEPTEMBER: 

GELE GROEP = K0A, K0B, K1B, K1C 

Houthalen, 26 augustus 2020 

 
Beste ouder(s), 

 

Alle leerkrachten kijken er naar uit om op 1 september samen met uw kleuter te 

kunnen starten. Om alles veilig te kunnen laten verlopen, is volgende regeling in 

verband met het brengen en halen van toepassing: 

 

BRENGEN: (tussen 8u25 en 8u40) 

- de ingang is via de ZIJDEUR. 

- tot 8u25 wachten de ouders achter de rode lijn. 

- vanaf 8u25 kan 1 ouder het kind naar de deur brengen. Ouders worden niet 

toegelaten in het gebouw. 

- de ouder draagt een mondmasker. 

- wees hoffelijk en hou voldoende afstand van de andere ouders. 

- er worden geen meldingen aan de leerkracht doorgegeven. Dit kan u doen via 

mail. Deze info ontvangt u op het kennismakingsmoment. 

 

De kleuter gaat rechtstreeks naar de klas waar onmiddellijk de handen gewassen 

worden. De klaswerking start om 8u40. Op dat moment sluit de deur. Breng uw 

kind dus op tijd naar school. 

 

AFHALEN: 

- de uitgang is via de ZIJDEUR. 

- tot het einde van de schooldag wachten de ouders achter de rode streep. 

- wees hoffelijk en hou afstand van mekaar. 

- de ouder draagt een mondmasker. 

- om 12u15 of 15u15 mogen de kinderen afgehaald worden. Dit gebeurt per klas: 

eerst K0A, dan K0B, dan K1B en daarna K1C. 

- de ouders komen dan op een stip staan. 

- de kleuter komt naar de ouder toe. De ouder vertrekt dadelijk naar huis en 

blijft niet staan in de buurt van de schoolomgeving. 

 



 

- een gesprek met de leerkracht aan de deur is niet mogelijk. Wil u de 

leerkracht spreken? Maak dan via mail hiervoor een afspraak, zodat de 

leerkracht dit kan inplannen. 

 

We rekenen op uw bereidwillige medewerking, zodat alles vlot en veilig kan 

verlopen. 

 

Heeft u nog vragen of bezorgdheden? 

U kan ons bereiken: 

 011/492392 

 directie@dekleinekunstenaar.be 

 

Samen zorgen we voor elkaar! 

 

Eveline Leurs, directeur 
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