
Beste ouder(s), 

Het nieuwe schooljaar heeft er zijn eerste dag en een half opzitten. 
We zagen al heel wat lachende gezichtjes en soms ook hier en daar een traantje... 
 
Daarom durven we het volgende vragen: 

> Hou het afscheid 's morgens zo kort mogelijk 

> Kom op het einde van de klasdag maar tegen 15u20 naar de schoolpoort 

   (De kinderen hebben vanaf 15u05 nog speeltijd en dat zorgt voor heel wat traantjes en poortgeklim...) 

Nog enkele aandachtspuntjes voor een vlot verloop: 

> Breng je je kind naar de ochtendopvang (tussen 7u00 en 8u00) dan ga je door de grote groene 
poort naar binnen,ontsmet je je handen en breng je kind tot aan de deur van de ochtendopvang. Je 

gaat niet naar binnen! (=betalend) 
 

> Breng je je kind tussen 8u00 en 8u15 dan kom je langs de grote groene poort naar binnen, ontsmet je 
je handen en gaat je kleuter bij de kinderen van de ochtendopvang zitten. (=gratis) 

>Breng je je kind tussen 8u15 en 8u30 dan kom je (=1 ouder per gezin)  binnen langs de kleine 
poort, ontsmet je je handen en brengt je kleuter tot aan de gang van de klas en ga je terug naar buiten 

via de grote poort = looprichting. 

> Blijkbaar zorgt dit voor verwarring bij enkele ouders: DE POORT GAAT SLOTVAST OM 8U45 MAAR U WORDT WEL 
AAN DE SCHOOL VERWACHT OM 8U30! (het kwartiertje extra is om iedereen op een veilige manier onze MINI 

VIRGO te laten betreden.) 

> Gelieve het ophaalmoment en de looprichting te respecteren a.u.b. voor uw en onze veiligheid! 

> De kriebelcontrole zal dit schooljaar niet doorgaan o.w.v. een tekort aan kriebelhanden uit angst om 

Corona te krijgen. Wij en de ouderraad hopen op uw begrip en vragen om thuis de haren van uw kleuter(s) regelmatig te 
controleren. Merken wij zelf iets, dan zal er een brief meegegeven worden aan de ganse klas. 

Nog enkele vragen die we ondertussen ontvingen: 
Mogen de kinderen van de lagere school opnieuw via de MINI VIRGO naar de lagere school ? 

> Ja, dat mag als ze de looprichting volgen (= vanaf de Kerkhofstraat richting tuin naar de lagere school.) 

> Ja, maar alleen, zonder ouders! 

Mogen de kinderen van de lagere school opnieuw via de MINI VIRGO naar huis ? 

> Ja,  om 15u20 (en op woensdag om 12u05 (einde lagere school) gaat een rij van de lagere school naar de MINI 

VIRGO (onder begeleiding). 
   Aan hun ouders vragen we uitdrukkelijk om onder het afdak in de MINI VIRGO te wachten. (dus NIET in het midden 

van de speelplaats! Dit belemmert de vlotte doorgang!) 

   Samenscholen mag niet! Houd voldoende afstand tussen elkaar en houd je kleuter(s) bij de hand. 

Op onze schoolwebsite www.minivirgo.be  vind je extra informatie zoals : 

- de infobrochure over de opvang door Infano (hieronder even de belangrijkste wijziging)  

> Voor- en naschoolse opvang voor onze kleuters = altijd in de MINI VIRGO. 
> UITZONDERING! Naschoolse opvang voor onze kleuters: op woensdag worden de 
kleuters in de MINI VIRGO opgevangen tot 15u30 (dit door een tekort aan personeel bij 
Infano). Dan vertrekt er een rij naar de lagere school en worden de kleuters daar opgevangen tot 
18u00. Na 15u30 moet je je kleuter dus ophalen in de lagere school! Bedankt voor jullie 
begrip. 

Bedankt om deze aandachtspunten te respecteren.We maken er een verrassend vreugdevol schooljaar van. 

#Samentegencorona 

Kristin Van den Broeck en het voltallige MINI VIRGO team 

https://sites.google.com/lsvirgo.be/lsvirgo

