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      NIEUWSBRIEF APRIL 2018            
      SCHOOLJAAR 2017-2018 

M 2 PAASMAANDAG 

D 3  

W 4  

D 5  

V 6  

Z 7  

Z 8 PAASVAKANTIE 

M 9  

D 10  

W 11  

D 12  

V 13  

Z 14  

Z 15  

M 16  2de leerjaar: 13u.30: Toneel ‘Miss Wifi & Koebrev experimenteren’ 

D 17 1ste leerjaar: 10u.: Toneel ‘Miss Wifi & Koebrev experimenteren’ 

Zwemmen 3de kleuterklas 

W 18 
 fruitdag 

D 19 
 Zwemmen 1ste, 2de *,4de en 6de leerjaar 

*April/mei/juni: kleine bad niet meer beschikbaar op vrijdagnamiddag  
→ 2de leerjaar gaat op donderdag zwemmen en het 3de leerjaar op vrijdag 

Oudercontact 

V 20 
Zwemmen 3de *leerjaar 

LENTERAPPORT 

Z 21   

Z 22   

M 23   

D 24 
Zwemmen 3de kleuterklas 

W 25 
 Bib 4de, 5de en 6de leerjaar 

Onthaalklas, 1ste en 2de kleuterklas: sportactiviteit ‘HOPSAKEE’ tijdens de turnles 

 fruitdag 
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D 26 
Zwemmen 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar 

V 27 
 Zwemmen 3de leerjaar 

Z 28   

Z 29  

M 30 FACULTATIEVE VRIJE DAG: GEEN SCHOOL/WEL OPVANG 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PAASVAKANTIE GAAT DOOR IN ‘t POPULIERTJE 
VAN 3 TOT 13 APRIL 2018 

INSCHRIJVEN VOOR DE OPVANG OP DEZE DAGEN IS VERPLICHT 
INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN VIA DE WEBSITE www.infano.be 

 
 

Een veilige schoolomgeving! 
 
We willen iedereen bedanken voor de deelname aan de testweek 'Autovrije zone - Mekingenweg'.  
De dienst mobiliteit kreeg heel wat positieve reacties binnen en de ontvangen tips worden verder uitgewerkt 
in een concept voor volgend schooljaar. 
Een maatregel die we vanaf 16 april 2018 reeds willen invoeren is het afhalen van de leerlingen op de 
speelplaats van de lagere school. Rond 15u.30 verzamelen er zich nu dagelijks heel wat (groot)ouders op het 
voetpad langs de Garebaan om hun (klein)kind(eren) af te halen. Dit leidt niet altijd tot een veilige 
schoolomgeving. Ook om het overzicht te bewaren dat elk kind begeleid door een volwassene naar huis 
vertrekt, gaan er na de paasvakantie wachtzones voor (groot)ouders aangeduid staan op de speelplaats. 
Leerkrachten gaan de kinderen naar de zone begeleiden en aan de schoolpoort zal een leerkracht erop toezien 
dat kinderen onder begeleiding de school verlaat. Enkel de leerlingen van wie de ouders schriftelijk 
toestemming geven om hen alleen de school te laten verlaten, worden zonder begeleider doorgelaten.  
Op deze manier hopen we het verlaten van de school overzichtelijker en veiliger te laten verlopen. 
De kleuters zullen de school blijvend verlaten langs de voetweg. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 

  
Bovenaanzicht toegang speelplaats lagere school 

vrije zone voor de rij 
met kinderen 

wachtzone 

wachtzone 

http://www.infano.be/

