Turnhout, 2 september ‘19

Beste ouders,
Onze leerkrachten begeleiden elke middag en avond onze leerlingen veilig de straat over. Hiervoor
moeten de leerlingen de juiste rij kiezen.
Met het invulstrookje kunnen we er samen voor zorgen dat elk kind in de juiste rij staat.
Alvast bedankt,
Annemie Daemen
directrice
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn kind .................................................................................... uit klas .............................
moet de volgende rij nemen
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Turnhout, 2 september ‘19
Regeling poorten

Beste ouder(s),
Om 8 uur gaan de poorten open. De kinderen komen binnen, de ouders blijven buiten.
Bij aanvang van de lessen om 8.30 uur gaan de poorten dicht. Dit wil zeggen dat men tijdens de
lessen niet meer van buiten naar binnen kan. Wij kunnen altijd van binnen naar buiten, wat ook moet
voor de brandveiligheid. Indien u tijdens de lesuren in onze school moet zijn, kunt u zich steeds
aanmelden via de fietsenkoer aan de Sint-Jozefstraat. Daar bevinden zich een parlofoon en een
camera. Men zal u graag ontvangen.
Ook zij die te laat komen, melden zich via de fietsenkoer. Tijdens de middag tussen 11.45 uur en
13.05 uur kunnen de kinderen wel naar huis gaan en terug binnenkomen vanaf 12.50 uur. Er is dan
steeds toezicht op de speelplaats.
’s Avonds bij het einde van de lessen zijn de poorten open van 15.30 uur tot 16.00 uur. Ouders
blijven buiten bij de poorten wachten. Om 16 uur gaan alle poorten weer dicht. Om 16.45 uur kan
u de kinderen van de studie ophalen tot 17 uur via de fietsenkoer.

Met vriendelijke groeten,

Annemie Daemen
directrice

Zie achterkant
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