Hoe breng je je kind naar school?
1. Ingangen
Er zijn 5 ingangen naar school (zie plannetje):
-

-

-

-

-

Kerkblokstraat 14
- Dit is de hoofdingang van de school.
- Geschikt voor:
- Voetgangers
- Fietsers
- Kinderen die met de auto worden afgezet.
Pastoriestraat
- Geschikt voor:
- Voetgangers
- Fietsers
- Fietspooling
- Niet geschikt voor auto’s.
Fabiolalaan
- Geschikt voor
- Voetgangers
- Fietsers
- Fietspooling
- Niet geschikt voor auto’s.
Visserij
- Geschikt voor
- Voetgangers
- Fietsers
- Fietspooling
- Kinderen die met de auto worden afgezet.
Sportschuur
- Geschikt voor
- Voetgangers
- Fietsers
- Niet geschikt voor auto’s.

2. Wanneer
De poorten gaan open om 8u15. Niet vroeger!
Kinderen die toch vroeger moeten opgevangen worden, kunnen afgezet worden bij
Kinderopvang Ferm.
De ingang naar Ferm is ook via de Kerkblokstraat, maar het is een aparte ingang. Dus niet
langs de grote poort van school.
Alle poorten gaan terug op slot rond 8u30.
Indien je later komt, kan je aanmelden langs de Kerkblokstraat 14. Daar bevindt zich ook het
secretariaat, waar je dus kan aanmelden.

3. Opvang van de kinderen
Blokje Geel
-

-

-

Peuters
- Ouders mogen hun peuters te voet tot aan de ingang brengen, net voorbij het
secretariaat (zie plannetje).
Kleutergroep 1
- Ouders mogen hun kleuters te voet brengen tot aan de ingang aan het
kleuterspeelbos (zie plannetje).
Kleutergroep 2
- Ouders mogen hun kleuter te voet brengen tot aan de ingang net voor het
secretariaat (zie plannetje).

-

De kinderen worden aan de ingangen opgewacht door de leerkrachten. Als ouder ga
je dus het gebouw NIET binnen.

Blokje Groen
-

-

De leerlingen van kleutergroep 3, leergroepen 1 en 2 blijven ‘s morgens spelen onder
het afdak van Blokje Rood (aan de refter - zie plannetje).
Je kan je kind aan de poorten afzetten, waarna ze zelf naar die plaats kunnen gaan.
De eerste week mag je je kind nog begeleiden naar daar. Vanaf 5 september komen
de ouders niet meer op de speelplaats.
De kinderen worden daar opgehaald door de leerkrachten en gaan per klas naar
boven.

Blokje Blauw
-

De leerlingen van leergroepen 3, 4, 5 en 6 blijven ‘s morgens op de speelplaats van
Blokje Blauw wachten. Wel niet in de dreef of het speelbos.
Je zet dus je kind aan de poorten af. Ouders komen niet op de speelplaats.
Vanaf 8u25 (bij het eerste belteken) mogen ze naar binnen gaan in Blokje Blauw.

Algemeen
● Op de speelplaats wordt NIET gefietst. Niet door de kinderen, niet door de ouders.
● Je mag wel over de speelplaats, langs de dreef, je kind begeleiden naar de
fietsenrekken of de opvangplaatsen.

Hoe haal je je kind op van school?
Blokje Geel
●
●
●
●

●

Om 15u30 eindigt de schooldag.
Poorten 1, 2 en 3 worden geopend.
Heb je alleen kinderen in de kleuterschool (en niet in lager)?
Dan kom je ze om 15u30 halen.
De ouders mogen om 15u30 op de speelplaats komen en kunnen langs de
buitendeuren van de klassen van Blokje Geel hun kind ophalen.
Je moet dus niet in het gebouw gaan.
Dan verlaat je te voet, met de fiets of met de auto (die mag even in de Kerkblokstraat
staan) zo snel mogelijk de schoolomgeving, want een kwartiertje later gaan de
andere kinderen naar huis.

Kleutergroep 3
●
●
●

Om 15u30 eindigt de schooldag.
Poorten 1, 2 en 3 worden dan geopend, ouders mogen op de speelplaats komen.
Er zijn twee mogelijkheden:
○ Heb je alleen kinderen in de kleuterschool?
Dan kom je ze steeds om 15u30 halen.
Je kan je kind ophalen onder het afdak van Blokje Rood.
Heb je nog andere kinderen in Blokje Geel, dan haal je die samen even op.
Je moet dus niet in het gebouw gaan, maar je kan je kind langs de buitenzijde
aan elke klas ophalen.
○ Heeft je kind oudere broers of zussen in de lagere school?
Dan zorgen we tot 15u45 voor opvang. Vanaf 15u45 zal je kind naar de juiste
rij worden begeleid om samen met de grotere kinderen de school te verlaten.
Dit betekent dat er geen ouders moeten wachten tussen het ophalen van een kleuter
en een lager schoolkind uit hetzelfde gezin.

Leergroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
(Zorg dat de juiste musketon al aan je boekentas hangt!)
●
●
●
●
●

Om 15u45 eindigt de schooldag.
Alle poorten worden geopend.
De leerlingen gaan in de juiste rij staan en worden begeleid.
Ouders wachten steeds aan de schoolpoort en komen niet op de speelplaats
(enkel fietspoolbegeleiders kunnen zich al opstellen op de juiste verzamelplaats).
Er zijn verschillende mogelijkheden
○ Fietspooling
■ De leerlingen die mee fietspoolen worden door de begeleidende
ouders naar huis begeleid.
○ Losse fietsers
■ Losse fietsers (die niet met de fietspool meerijden) kunnen zelfstandig
naar huis rijden, of worden buiten de school opgewacht door de

○

○

ouders aan speelplein ‘Het Vissertje’ (naast de fietsenstalling). (Zie
plannetje).
Voetgangers
■ Voetgangers kunnen zelfstandig naar huis gaan, of worden buiten de
school opgewacht door de ouders aan de poort van het speelbos,
Pastoriestraat of de poort aan Kerkblokstraat. (Zie plannetje.)
Met de auto? Voetpooling!
■ ALLE kinderen die met de auto worden opgehaald, worden met een
voetpooling naar het Burg. Van Looverenplein gebracht. Daar kunnen
de ouders hun kinderen opwachten.
■ Auto’s staan dus NIET te wachten in de Kerkblokstraat, op de parking
van Blokje Blauw of andere toegangswegen. De meesten ervan zijn
trouwens ook fietsstraten geworden, dus fietsers hebben daar
voorrang.

Fietsenstalling
●
●
●

Voor de kinderen van de lagere school is er een grote fietsenstalling aan Blokje
Blauw (Visserij).
Voor de peuters en kleuters is er een aparte fietsenstalling in de Pastoriestraat.
Zij kunnen daar hun fietsjes kwijt.
Er wordt nooit gefietst op de speelplaats zelf!

