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Nieuwsbrief voor ouders 

1 september 2020 

 

Schooljaar 2020-2021 

Vrije Basisschool Ons Kasteeltje Wijkschool 't Paradijs 

 

  

Praktische info en veelgestelde 
vragen 

 

Beste ouders, 
 
 

Kon u niet aanwezig zijn op de openschoolavond ? 

 

Hierbij vindt u praktische info en veelgestelde vragen. 

 

Vanaf 1 september bieden wij terug warme maaltijden aan. De kinderen eten in shiften tussen 

12:00 en 12:45.  

Op vraag van onze traiteur, moeten we op vrijdag het aantal maaltijden doorgeven voor de 

komende week.  

Dat betekent dat u telkens vóór vrijdag doorgeeft op welke dagen uw kind een warme maaltijd 

en/of picknick zal nemen tijdens de komende week.  

U vindt een weekrooster (zoals onderstaand voorbeeld) in de agenda en/of heen-en 

weerschrift. Uw keuze vult u elke week aan.  

 

 maandag dinsdag donderdag vrijdag 

 Warm 

 

Picknick 

 

warm picknick warm picknick warm picknick 

Week 1 

september  

  x  x   x 

Week 7 

september  

x  x  x   x 

… 

 

 
Jammer genoeg kunnen we geen ouders of andere externen toelaten op onze school. Op 1 

september vieren we enkel feest met onze leerlingen.  

 

Essentieel bezoek wordt wel toegelaten : 

• ’s Morgens is 1 ouder toegelaten van kinderen uit de vlinderklas OK en Julesklas PA 

(tussen 08:20-8:45). 
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• Therapie en overleg van logopedisten/kiné/ondersteuners/CLB/ouders gebeurt op 

afspraak. 

• Vaste medewerkers werken volgens hun uurrooster. 

• Ouders van kinderen die gebruik maken van voor-en naschoolse opvang zijn toegelaten 

voor 08:20 en na 16:00. 

 
  Bij elk bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht. Bij het binnenkomen ontsmet u de  
 handen.  

 

 

Het is een bewuste keuze van onze school om kleuter en lager op verschillende tijdstippen 

te laten afhalen na schooltijd. ’s Morgens vanaf 08:20 gaan kinderen ook onmiddellijk naar de 
klas. Elke dag staat een leerkracht aan de schoolpoort om de kinderen te ontvangen. Op die 
manier vermijden we het samenscholen van ouders aan de schoolpoort. Respecteer de social 
distancing van 1.5m. 

 
 ’ s Morgens start de leertijd om 08:35 stipt.  
 
 

 
Het wordt een verrassend vreugdevol schooljaar. Op 1 september komt uw kind verrassend 
kleurrijk naar school. Alle kleuren van de regenboog zijn toegelaten.☺ 
#samentegencorona# 
 
Met vriendelijke groeten. 
Directeur Anne Van Tieghem 
en het voltallig team 
 

 

 


