
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Kessel-Lo, 30 augustus 2021 

 

 

Beste ouder(s) 
 

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en daar zijn we allemaal heel erg blij om. Zeker 

nu er stilaan weer meer mag, kunnen we onze leerlingen hopelijk opnieuw geven waar ze 

recht op hebben: een zorgeloze schooltijd. Toch moeten we nog even voorzichtig zijn.  

Daarom blijven deze maatregelen in de maand september van toepassing: 

 

 dragen van een mondmasker (12+) bij het brengen en ophalen van de leerlingen; 

 afstand bewaren aan de schoolpoort en bij het ophalen; 

 goede handhygiëne in de klas; 

 een goede ventilatie van de lokalen.  

 

 

 

Om vanaf 1 september te zorgen voor een vlotte start, zetten we via deze brief alvast een 

aantal aandachtspunten op een rij:   

 

OCHTENDVERLOOP 

School open: 07.00 u. 

Betalende opvang: tot 08.15 u. (KinderKuren) 

Rechtstreeks naar de klas: tussen 08.15 u. en 08.30 u. 

 

We verwelkomen je kind aan de schoolpoort en vragen uitdrukkelijk om niet mee naar 

binnen te gaan. We maken hierop graag een uitzondering voor de ouders van onze 

leerlingen van het eerste leerjaar. Zij mogen tot 15/9 ’s ochtends hun kind op de 

speelplaats, bij de meester of juf, afzetten.  
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        LOCATIE          CONTACT                                  WWW.                                         
       Patroonschapstraat 5              secretariaat@sgarchipel.be                                demozaiekkessello.be 
        3010 Kessel-Lo                               016 25 28 56 

EINDE VAN DE DAG 

Leerlingen verzamelen per leerjaar of in de begeleide rijen op de speelplaats.  

School open: 15.20 u. (op woensdag: 12.15 u.) 

Ingang: Patroonschapstraat. 

Uitgang: Patroonschapstraat. De uitgang aan De Kring naar de Jozef-Pierrestraat blijft 

beschikbaar, maar is niet meer verplicht te gebruiken. 

Betalende opvang: van 15.35 u. tot 18.30 u. (op woensdag van 12.35 u. tot 18.30 u.) 

 

Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang verwijs ik graag naar onze 

website: https://www.demozaiekkessello.be/club-kinderkuren 

 

Meer informatie over het verloop van de schooldag, vind je in onze schoolbrochure en op 

de infographic: https://www.demozaiekkessello.be/ (linken staan onderaan de website) 

 

DE INFOAVONDEN 

Corona laat helaas nog niet toe om met heel veel mensen samen te zijn. 

Daarom organiseren we onze infoavonden dit jaar als volgt:  

 

 Alle infoavonden gaan live door in de klas van je kind, er is geen algemeen deel.  

 Inschrijven is nodig en kan via de website van de school: 

https://www.demozaiekkessello.be/infoavond - 1 ouder/kind, met mondmasker. 

o L1 en L2: donderdag 2/9 19.30u.    

o L3 en L4: maandag 6/9 19.30u. 

o L5 en L6: dinsdag 7/9 19.30u. 

 We spreken de gebruikte presentaties in en plaatsen deze in de loop van volgende 

week op bovenstaande webpagina en op de leerjaarsites. 

 Als afronding is iedereen die dag welkom op het oudercafé waarbij de 

coronamaatregelen van de horeca van toepassing zijn.  

 

Wij hopen je hiermee goed geïnformeerd te hebben en rekenen op ieders medewerking 

om ook van dit schooljaar weer een heel fijn jaar te maken.   

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
directie.demozaiek@sgarchipel.be 
0499 88 55 31 
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