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Nieuwsbrief voor ouders 

1 september 2020 

 

Schooljaar 2020-2021 

Vrije Basisschool Ons Kasteeltje Wijkschool 't Paradijs 

 

Beste ouders,  

Aankomen en afhalen van uw 
kind vanaf 1 september 2020 

 

 
 
Vorig schooljaar, bij de heropstart van de scholen, organiseerden we, 
omwille van COVID19, het binnenkomen en afhalen van de kinderen 
op een gefaseerde manier, dit om samenscholing van ouders te 
vermijden. De middagpauze werd ingekort. Ons team merkte op dat dit 
een rustig effect heeft op de kinderen. De schooldag kon stipt en 
efficiënt beginnen en er ging weinig leertijd verloren.  
 
Voor het schooljaar 2020-2021 behouden we deze regeling : 
 

Concrete organisatie vanaf 1 september 2020 : 
 
’s Morgens : 
  
De schoolpoort gaat open vanaf 08u.20 en sluit om 08u.35. Bij aankomst gaan de kinderen 
rechtstreeks naar de klas. De klastitularis is aanwezig in de klas. Stipt om 08u.35 starten de lessen. 
 
Handen worden ontsmet. 
 
Op de 1ste schooldag vieren wij feest met alle kinderen van onze school. Dit schooljaar kunnen 
ouders dit moment jammer genoeg niet meevieren. Breng uw kind op tijd naar school. Uw kind 
draagt kleurrijke kledij (alle kleuren van de regenboog). Vanaf de poort gaan de kinderen zelfstandig 
naar de speelplaats. Enkel voor ouders van nieuwe peuters en leerlingen maken we een 
uitzondering. De leerkracht staat u, als nieuwe ouder, op te wachten. Het dragen van een 
mondmasker is verplicht. 
 
 
’s Middags : 
 
De middagpauze loopt van 11u.45 tot 13u. 
 
Kinderen die thuis eten, gaan mee met :  

• De afhaalrij (parking school). 

• De lange rij, met oversteek Lauwestraat, Fonteinstraat, Priester Colonstraat tot Elf 

Novemberlaan.  
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• De kerkrij, met oversteek Moeskroenstraat. 

Om 12u.55 gaat de schoolpoort terug open voor de kinderen die thuis gegeten hebben. Die kinderen 
gaan rechtstreeks naar de klasgroep. 
 
De lessen starten stipt om 13u.  
 
Handen worden steeds ontsmet. 
 
 
’s Avonds : 
 
Om samenscholing van ouders aan de schoolpoort te vermijden, gebeurt het afhalen een beetje 
anders : 
 
Kleuter : Afhalen vanaf 15u.30 op het grasplein voor de school. Vanaf 15u.45 kunnen kleuters ook 
samen met grote broer en/of zus van het lager meestappen met de rij. 
 
Lager    : Afhalen vanaf 15u.45. 
Voor het afhalen van de kinderen om 15u.45 gaan we in deze volgorde te werk : 

• Afhaalrij (parking school kant grasplein) 

• Lange rij tot Elf Novemberlaan 

• Kerkrij (met oversteek Moeskroenstraat) 

 
 
Woensdagmiddag : 
 
Kleuter : Afhalen vanaf 11u.20 op het grasplein voor de school. Vanaf 11u.25 kunnen kleuters ook 
samen met grote broer en/of zus van het lager meestappen met de rij. 
 
Lager : Afhalen vanaf 11u.25. 
Voor het afhalen van de kinderen om 11u.25 gaan we in deze volgorde te werk : 

• Afhaalrij (parking school kant grasplein) 

• Lange rij tot Elf Novemberlaan 

• Kerkrij (met oversteek Moeskroenstraat) 

 
 
Vrijdagavond : 
 
Kleuter : Afhalen vanaf 15u.00 op het grasplein voor de school. Vanaf 15u.05 kunnen kleuters ook 
samen met grote broer en/of zus van het lager meestappen met de rij. 
 
Lager : Afhalen vanaf 15u.05 
Voor het afhalen van de kinderen om 15u.05 gaan we in deze volgorde te werk : 

• Afhaalrij (parking school kant grasplein) 

• Lange rij tot Elf  Novemberlaan 

• Kerkrij (met oversteek Moeskroenstraat) 
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Algemene tips en advies :  
 

• Gelieve de social distancing van 1,5 m te respecteren.  

• Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

• Het zou helpen indien u uw kind(eren) laat meegaan met de rij, en een punt 
afspreekt op de route waar u ze kan oppikken. Zo vermijden we drukte aan de 
schoolpoort en kunt u vlotter uw kind mee naar huis nemen!!! Aan de trappen van de kerk of 
parking van het restaurant ‘Au Beau Jardin’ is een ideale afhaalplaats. Bespreek dit vooraf met 
uw kind. 
 

• Kinderen die niet op tijd afgehaald worden, kunnen nog even op de speelplaats blijven tot 1 

kwartier na schooltijd. Daarna gaan ze naar de betalende opvang. 

 
 
 
 
 
 
Opvang : 
 
De opvang tijdens onderstaande uren is betalend. 

• ’s morgens : vanaf 07u.00 tot 08u.20 

• ’s avonds    : maandag, dinsdag en donderdag > vanaf 16u.00 tot 18u.30  

                     vrijdag > vanaf 15u.05 tot 18u.00 

• woensdagnamiddag : ENKEL OP ONS KASTEELTJE vanaf 11u.45 tot 17u.15  

 

 

Organisatie van onze opvangservice : 
 
Bij het betreden van onze school, draagt u een mondmasker en ontsmet u de handen. 
 

• ’s morgens : aanbellen aan de parlofoon van de school. U kiest optie ‘opvang’. Indien nodig 

kunt u uw kind begeleiden tot aan de opvang. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

De opvangruimte wordt niet betreden. 

 

• ’s avonds : aanbellen aan de parlofoon van de school. U kiest optie ‘opvang’. U draagt een 

mondmasker voor het afhalen van uw kind. De opvangruimte wordt niet betreden. 

 

 

Ons team staat alvast klaar om iedereen te verwelkomen op een 
‘verrassende vreugdevolle’ manier in alle kleuren van de regenboog. 
 
Tot dinsdag. 
 
Met vriendelijke groeten. 
Directeur Anne Van Tieghem 
en voltallig team 


