
 
 

INFO NIEUWE SCHOOLJAAR 

Houthalen, 31 augustus 2020 

 
Beste ouder(s), 

 

Het is bijna zover. Morgen mogen alle kleuters (terug) naar school komen. 

Sommige dingen gaan iets anders verlopen dan jullie gewend waren. 

Hieronder volgen de aanpassingen: 

 

 ’S MIDDAGS NAAR HUIS OM TE ETEN: 

Als jullie dit wensen, dan kan dit. De leerkracht van uw kind brengt dan uw 

kind naar de poort. U wacht dus daar in de buurt tot zij er zijn. 

Uw kind terugbrengen kan alleen vanaf 13u15. 

 

 DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG: 

Deze wordt nog steeds verzorgd door de leidsters van “De Sijsjes”.  

Wil u hier gebruik van maken? Neem contact op met de verantwoordelijke, 

Patricia Vincken (tel: 011/492377) of ga vlak voor of na school even bij hen 

langs. Zij helpen u dan verder. 

 

 VERJAARDAG VAN UW KLEUTER: 

Uw kind wordt als het jarig is, even in het zonnetje gezet in de klas. 

Als u dit wil, mag het kind trakteren, maar alleen met een koek die machinaal 

verpakt is. GEEN snoep of speelgoed!  

Laat de leerkracht van uw kind weten wanneer u laat trakteren. Meevieren 

met uw kleuter in de klas kan niet. 

 

 INFOAVONDEN: 

Wij zoeken op dit moment naar alternatieve manieren om dit veilig te laten 

verlopen. Hierover krijgt u op een later tijdstip verdere info. 

 

 REGENKLEDING: 

De experts roepen op om zoveel mogelijk buiten te gaan met onze kinderen. 

Zorg dus voor een regenbestendige jas met kap, zodat we zo vaak mogelijk 

een frisse neus kunnen halen. 

 



 ALLERGIE/ ZIEKTE: 

Heeft uw kleuter een allergie of een ziekte waar we tijdens de schooluren 

rekening mee moeten houden? Mail dit dan even naar de klasleerkracht. 

 

 MAILEN MET DE LEERKRACHT: 

U heeft het schoolmailadres van de klasleerkracht ontvangen. Gelieve dit 

enkel te gebruiken voor noodzakelijke mailing in verband met uw kind. 

De leerkracht bekijkt dagelijks deze mails en zal u zo snel mogelijk een 

antwoord sturen. Dit zal niet tijdens de schooluren kunnen, want dan werken 

ze met de kleuters. 

Opgelet: tijdens het weekend en vakantiedagen bekijken de leerkrachten 

deze mails niet. U zal dan even geduld moeten hebben… 

 

We kijken met ons allen uit naar een prettige samenwerking en wensen 

iedereen een leuk en vooral gezond schooljaar toe! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

  Eveline Leurs, directeur 


