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Beste ouders, 
 
De zomervakantie is bijna voorbij en het wordt tijd om aan het nieuwe schooljaar te 
denken. 
 
Vandaar enkele praktische regelingen voor u op een rijtje :  
 

 

 

 

Wanneer? 

 

dinsdag  

1 september 

2020 om 10u 

 

Beste ouders, begeleiders,… 

 

 

Zijn jullie ook benieuwd naar de nieuwe 

klasjuf van jullie kind?  

Het nieuwe jaarthema op school? 

De regeling van  het busvervoer?  

 

 

Kom dan op dinsdag 1 september  

om 10u naar school.  

 

Het hele lagere schoolteam staat paraat 

om dan jullie vragen te beantwoorden. 

 

Coronamaatregelen : mondmasker 

verplicht voor alle ouders ! 

 

                       

 

 

 

 

 

Wat? 

 

1e schooldag: 

start nieuw 

jaarthema 

 

 
 

 

 

Wie? 

 

Kinderen, ouders 

en begeleiders 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Waar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de 

speelplaats 

lagere school  

 

 

 

De school is 

bereikbaar vanaf 

18 augustus 2020. 

 
 

http://www.bulo-sj.be/


 
 

 

Eerste schooldag :  
De eerste schooldag is dinsdag 1 september. 
Om 10u00 verwachten wij ouders en kinderen op de speelplaats waar de medewerkers 
van de school iedereen verwelkomen. 
Op die manier kunnen ouders en kinderen kennismaken met de leerkrachten en 
therapeuten en kan iedereen met zijn vragen terecht bij de medewerkers en directie van 
de school of de zorgbegeleider van het MFC. 
Daarna gaan de kinderen met hun leerkracht mee naar hun klas, de ouders kunnen nog 
wat napraten op de speelplaats. 
Om het veilig te houden volgen wij de coronamaatregelen : een mondmasker voor 
iedereen vanaf 13 jaar en afstand houden 
 
Busvervoer :  
Aangezien het busvervoer de eerste schooldag wat moeizaam verloopt, vragen wij om uw 
kind zo veel mogelijk zelf naar school te brengen op 1 september om 10u00. 
Indien dit niet lukt kan uw kind ook met de schoolbus mee, een juist uur van ophalen 
kunnen wij u niet geven, leerlingen die vorig jaar al gebruik maakten van het busvervoer 
zullen opgehaald worden op ongeveer het zelfde uur als vorig jaar (dus op het uur van de 
maandagmorgen !). 
Indien u dit wenst kan uw kind wel om 16u00 met de schoolbus naar huis, gelieve dit af te 
spreken met de coördinator op de eerste schooldag. 
Semi-internen kunnen vanaf 7u00 opgevangen worden in het semi-internaat.  
Internen kunnen uiteraard in hun leefgroep terecht en zullen met het busvervoer naar 
school gebracht worden. 
 
Schoolmateriaal. 
Al het nodige schoolmateriaal wordt door de school voorzien, u hoeft dus geen 
schrijfmateriaal, kleuren, stiften,... aan te kopen voor uw kind. 
Wij vragen enkel om uw kind een boekentas (liefst geen kleuterformaat) mee te geven. 
Elk kind krijgt van de school een t-shirt en een sportbroekje voor de turnlessen, u hoeft 
enkel te zorgen voor een paar turnpantoffels. 
 
Klasindeling. 
Aangezien er nog steeds inschrijvingen gebeuren kunnen wij u nu nog niet vertellen in 
welke klas uw kind zal zitten.  
Dit zal pas bekend gemaakt worden op de welkomnamiddag van 27 augustus 
Zoals elk schooljaar wordt de klasindeling gedurende de eerste week geëvalueerd.  
Wijzigingen zullen zeker altijd met de ouders besproken worden en ook uw kind zal goed 
begeleid worden bij een eventuele klasverandering. 
 
Schooluren. 
De schooluren zijn gewijzigd op maandag, we geven ze u  mee ter informatie. 
Mogen wij u vragen uw kind op tijd naar school te brengen en niet voor 16u (of 11u45) te 
komen afhalen. 

In de voormiddag : 
op maandag van 10u30 tot 12u10 
op de andere dagen van 8u30 tot 11u45 

In de namiddag : 
alle dagen (behalve woensdag) van 13u10 tot 16u00 

 
Indien u nog vragen heeft kunt u terecht op school op 09/282 90 04 of bij de pedagogisch 
coördinator op 0472/89 31 06 
 


