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Beste ouder(s)
Onze laatste alternatieve schoolplanning van dit schooljaar hebben we zonet afgewerkt. Het was zoeken, proberen en
aanpassen. Maar we hebben een veilig plan om al onze kleuters terug te laten starten.
Om dit plan te doen slagen is er medewerking van alle partijen nodig. Daarom willen we nog eens benadrukken om de
richtlijnen zeer stipt te volgen. U bepaalt mee het slagen of falen van deze opstart. Het moet wel gezegd worden
dat we de voorbije ‘proefweek’ heel erg tevreden waren over het verloop van het afzetten en ophalen. De meeste
ouders volgen gedisciplineerd de richtlijnen. Alvast onze oprechte dank hiervoor!
Hieronder vindt u alle afspraken en richtlijnen. Wij verwachten dat iedereen deze goed naleest en stipt
uitvoert. Deze mail komt ook op de website waar u deze altijd kan raadplegen.


Filmpje opstart kleuterschool. Wij zijn nog eens uit onze comfortzone gestapt en nemen u graag
mee voor een rondleiding door onze school. :)



In bijlage: overzicht afzetten en ophalen kleuters.

Hieronder enkele belangrijke aanpassingen op een rijtje:

Neem de tijd om het filmpje te bekijken. Zo krijgt u een volledig beeld van onze organisatie.












Aangepaste schooluren (zie bijlage)
Aangepaste dagindeling en afspraken doorheen de klasdag. De leerkracht overloopt dit
uitgebreid met alle kleuters. (Meer info zie filmpje.)
Handen wassen wordt een intensieve, herhaalde dagtaak.
Leerkrachten dragen soms een mondmasker, face shield en handschoenen.
Ouders mogen het schoolgebouw niet in.
De ingang aan de Grotesteenweg blijf gesloten.
Iedereen die +12 is draagt op het schoolterrein een mondmasker.
Geen rustmoment voor de instappers. De rustklas blijft gesloten tot het einde van het
schooljaar.
Geen warme maaltijden.
Kleuters die niet zindelijk zijn, worden voorlopig niet toegelaten (meer info zie filmpje).
Een snackje trakteren voor je verjaardag kan. Wel enkel individueel voorverpakt.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Enkelen onder jullie wachten op de opstart van de voor- en naschoolse opvang. Dit heeft op zich laten wachten
omdat de buitenschoolse opvang (binnen hetzelfde schoolterrein) zeer moeilijk te organiseren is binnen de huidige
maatregelen. Toch willen we tegemoet komen aan deze vraag. Daarom voorzien we beperkte opvang. Door het
kleuteraantal laag te houden kunnen we de contactbubbels in de opvang zo veilig mogelijk organiseren. Daarom
vragen we om enkel gebruik te maken van de opvang indien u echt geen andere oplossing heeft. Alleen op deze
manier kunnen we de buitenschoolse opvang op een veilige manier openen. Inschrijven voor de buitenschoolse
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opvang is verplicht en dient te gebeuren via deze link. Zorg ervoor dat u niet dubbel inschrijft. Indien dit toch
gebeurt neemt uw kleuter 2 plaatsen in en is deze plaats niet meer vrij voor andere kleuters.

Wij hopen u met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben over de opstart van de kleuterschool op 8 juni. Wij zijn
er helemaal klaar voor en kijken er enorm naar uit om u allen opnieuw te ontmoeten. Als er toch iets niet duidelijk is
of u heeft nog vragen, dan bent u steeds welkom (van op afstand natuurlijk ;) directie@pulhof-ks.be –
secretariaat@pulhof-ks.be – 03 230 12 78 )
Vriendelijke groet
Ilse en Katrien
en het kleuterteam

Ilse Wauters – Katrien Van Berckelaer
Directie Kleuterschool

OLV Pulhof
Floraliënlaan 370 bus 2 - 2600 Berchem
T +32 3 230 12 78 - F +32 3 287 80 70
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Facturen:
Grotesteenweg 489 - 2600 Berchem
Vrachtwagens: Lysenstraat 36 - 2600 Berchem (a.u.b. leveren voor 12u30)
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