Wezel, 18 augustus 2020

Keiheuvelstraat 7A
Sportlaan 1

2400 Mol-Wezel
2490 Balen-Wezel

Aan alle ouders en kleuters op onze school
Beste ouders
Graag nodigen wij jullie uit op ons onthaalmoment van donderdag 27 augustus
van 17.30 uur tot 18.30 uur in de Keiheuvelstraat of in de Sportlaan.
We hebben alles klaargezet om een nieuw schooljaar te beginnen. Tijdens het onthaalmoment
kunnen de kleuters een kijkje komen nemen in de klas. Dan zien ze hun juf/meester en hun
(nieuwe) vriendjes en zetten ze al een stapje in het nieuwe schooljaar.
Omwille van de coronamaatregelen organiseren we ons onthaalmoment anders dan voorheen.
We moeten heel wat beperkingen doorvoeren, maar vonden het toch zeer belangrijk de
organisatie van het onthaalmoment voor het begin van het schooljaar te behouden.
Hieronder vind je meer info over het geplande verloop.
1. Ouders en kleuters komen toe via de ingang van de speelplaats en gaan dan tot aan de
buitendeur van de nieuwe klas.
2. De leerkrachten verwelkomen hun kleuters en ouders aan de buitendeur van hun klas.
3. Daarna mogen de kleuters een halfuurtje tot in de klas komen.
4. We beperken het aantal ouders in het schoolgebouw. Enkel de ouders van kleuters die
voor het eerst naar school komen, krijgen de kans om met hun kleuter tot in de klas te
komen. Aan de andere ouders vragen we om op de speelplaats te blijven zolang hun
zoon/dochter in de klas is.
5. Als de kleuters de klas verlaten hebben, blijven alle leerkrachten nog even
aanspreekbaar op de speelplaats.
6. We vragen dat alle volwassenen en broertjes/zusjes ouder dan 12j. een mondmasker
dragen en overal de nodige afstand bewaren. We voorzien ook handontsmetting bij het
toekomen op de speelplaats.
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