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Basisonder w ijs • Aspelare

               31 augustus 2022 

Beste ouders, beste kinderen 

Morgen start het nieuwe schooljaar terug. Het hele schoolteam kijkt er alvast naar uit om alle 

kinderen een fijn schooljaar te bezorgen. Graag geef ik hierbij wat praktische info om de start zo vlot 

mogelijk te laten verlopen. 

De opvanguren blijven onveranderd. De school is elke dag open tussen 7 uur en 18 uur. De lesdag 

start telkens om 9 uur. 

▪ Indien u wenst gebruik te maken van de schoolbus op 1 september 's ochtends laat u dit best 

weten in een antwoord op deze mail via Smartschool. 

• Bij aankomst op school worden de kinderen afgezet aan de rode deur (voorkant van het 

schoolgebouw) en niet meer aan het rode hek van de speelplaats. (vanaf 8.30 uur nemen de 

kinderen van het 4de , 5de en 6de leerjaar opnieuw de groene poort) 

▪ Bij afhalen van de kinderen onmiddellijk na schooltijd  blijven de 2 speelplaatsuitgangen 

gebruikt. Het rode hek voor alle kleuters en leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Het 

groene hek voor alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 10 minuten na de 

schoolbel gaan de poorten terug vast en is de rode deur terug open als in- en uitgang van de 

school tijdens de opvang.  

• Zorg aub steeds voor een verkeersveilige Plekkersstraat, dit in het belang van alle kinderen. 

Rij niet onnodig de straat in net voor of na de school om verkeersopstoppingen en onveilige 

verkeerssituaties te creëren. 

▪ Vanaf donderdag starten we terug met de bedeling van warme maaltijden en soep op school. 

De bestellingen gebeuren maandelijks met de menulijst die jullie kinderen morgen mee 

krijgen naar huis. (Voor de eerste schooldag bestelden we al de nodige maaltijden). Vul 

deze in en geef ze vrijdag zeker terug mee. (een lijst werd via Smartschool al doorgemaild)  

Door een stijging van de prijzen bij onze leverancier betaalt u voor een kleutermaaltijd vanaf nu 3,70 

euro. Voor kinderen van de lagere school wordt er een bijdrage van 4,20 euro gevraagd. 

▪ Donderdag 8 september : info-avond voor alle ouders.   

o 18.30 uur voor alle ouders van kleuters. (ontvangst in de kleuterklassen) 

o 19 uur : algemene uitleg voor alle ouders in de refter 

o 19.30 uur voor alle ouders van kinderen in de lagere school. (ontvangst in de lagere-

school-klassen) 

• Een aangepaste lijst met de verlofdagen, vakanties, pedagogische studiedagen, schoolfeest, 

... ontvingen jullie eind vorig schooljaar en kan in bijlage teruggevonden worden.  

 Graag wens ik iedereen een leerrijk, vreugdevol, aangenaam en verbindend schooljaar ! Wij kijken 

er naar uit ! 

Alvast tot morgen. 

Bert De Taeye 

Directeur 


