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30 augustus 2019 
Beste ouder(s)  
 
De werken aan onze speelplaats zijn nog niet afgerond. Op vrijdag 27 september zullen de ruwe werken klaar 

zijn. Aanplantingen moeten dan nog later op het jaar gebeuren. 

Dit betekent dat we nog steeds een aangepaste speelplaatsregeling moeten voorzien. In deze brief communiceren 

we de speelplaatsregeling voor de maand september.  

Ook zouden we willen vragen dat de kinderen enkel als het echt noodzakelijk is gedurende deze periode met de 

fiets komen. We hebben op dit ogenblik maar een zeer beperkte fietsenstalling. 
 

ORGANISATIE  

We maakten de afspraak met de firma Heylen dat het verharde deel van de speelplaats op schooldagen 

beschikbaar blijft. Voor een goed begrip spreken we van ‘de grote speelplaats’ (ingang Patroonschapstraat) en 

‘de kleine speelplaats’ (ingang Diestsesteenweg). LEES DEZE AANGEPASTE REGELING AANDACHTIG! 
 

BRENGEN VAN JE KIND(EREN) 

7.45u. – 8.15u.   Kinderen kunnen op de grote speelplaats afgezet worden. 

8.15u.  De schoolbel gaat een eerste keer. De aanwezige kinderen gaan naar hun klas en 

worden er door hun klasleerkracht opgevangen.  

8.15u. – 8.30u. Kinderen die op de grote speelplaats toekomen, worden naar hun klaslokaal 

doorverwezen.  

SPEELTIJDEN 

Tijdens de voormiddagspeeltijd spelen de kinderen per graad op de kleine speelplaats. 

Tijdens de middagspeeltijd begeeft de groep zich onder toezicht naar de omgeving van Hal 5 of naar het park 

Heuvelhof. 

Tijdens de namiddagspeeltijden spelen de kinderen per graad op de kleine speelplaats. 

AFHALEN VAN JE KIND(EREN) 

15.15u. (wo 12.15u.) Alle kinderen verzamelen op de kleine speelplaats. Ouders wachten op het kerkplein 

(ingang Diestsesteenweg). 

15.25u. (wo 12.25u.) Schoolpoort Diestsesteenweg gaat open, kinderen kunnen opgehaald worden.   

15.35u. Kinderen die nog op school zijn, worden naar de grote speelplaats gebracht en gaan 

naar de naschoolse opvang Club Kinderkuren om 15.45u. Vanaf dan kunnen de 

kinderen op de grote speelplaats via de ingang Patroonschapstraat opgehaald worden 

zoals altijd.  

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, mag je me daarover zeker aanspreken.  

We duimen voor een vlot verloop! J 
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