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Sint-Pauwels, 29 mei 2020 

Beste ouders, 

In bijlage de toestemming van ons schoolbestuur voor de heropstart van onze kleuterschool 

Pieternel op dinsdag 2 juni 2020. 

We zijn heel blij dat we onze schoolpoort opnieuw kunnen openen voor al onze kleuters.  

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, gaan we enkel de ingang aan de voorkant 

gebruiken. Het hek achteraan blijft afgesloten. Ook het hek aan de voorkant wordt 

afgesloten tijdens de schooluren. 

De oprit naar de schoolpoort wordt in 2 gedeeld waarbij er een way in en way out is die 

gevolgd dient te worden = eenrichtingsverkeer. Gelieve steeds de pijlen te volgen, de 

afstand te bewaren en de speelplaats niet te betreden bij het brengen van jullie kapoenen.  

 

 

 

 

 

 

Er zal een juf met mondmasker aan het hek staan om jullie kleuter(s) op te vangen. De 

kleuters van de Olifanten- & Nijntjesklas gaan naar hun juf met mondmasker op de 

speelplaats, de andere kleuters gaan via het schuifraam direct naar hun klas. Enkel de 

kleuters van de Vosjesklas gaan via de polyvalente zaal naar hun klas. 

Zieke kleuters blijven thuis en worden naar huis gestuurd! 

Nu de school volledig opengaat, zal er opnieuw middagtoezicht zijn en drank van de school 

bedeeld worden. Dit wordt verrekend op de schoolrekening van juni 2020. 

Bij het ophalen van de kleuters wordt het hek volledig opengedaan zodat alles vlot kan 

verlopen. Zorg ervoor dat je de klaspop van jullie kleuters kent zodat de kleuters snel 

kunnen afgehaald worden bij hun juf. De ouders verlaten direct de speelplaats en blijven 
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het eenrichtingsverkeer volgen! Een juf aan het hek houdt alles nauwgezet in het oog!  

De kleuters kunnen afgehaald worden tussen 15.35u en 15.45u! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen kunnen we er een fijne maand van maken en het schooljaar toch nog  in schoonheid 

afsluiten. Het Pieternelteam kijkt er alvast naar uit om jullie kapoenen opnieuw te zien! 

Ik dank jullie alvast voor jullie medewerking! 

Katia Van Cauteren 

Directeur  

 

 

 


