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Opvang, studie, middageten: nuttige info 
 
Beste ouders, 
 
Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan, geef ik u graag informatie over de refter en opvang. 
 
Refter 

 De peuters eten in de pippoklas onder begeleiding van juf Chris en juf Dominique. 
 De kleuters van de 1ste, 2de en 3de kleuterklas zitten in de grote refter, onder begeleiding 

van juf Nadine en juf Anja. 
 De kleuters gaan tegen 11.45 uur naar de refter en eten tot ongeveer 12.20 uur. Trage 

etertjes mogen blijven zitten. 
 De kinderen van de lagere school zitten in de grote refter onder begeleiding van 2 

leerkrachten en een extra begeleider. 
 De lagere schoolkinderen gaan om 12.20 uur naar de refter en eten tot 12.45 uur. Trage 

eters mogen blijven zitten. 

Opvang 
 De opvang wordt elke ochtend van 7.00 uur tot 8.00 uur verzorgd door juf Chris. 
 De opvang wordt elke avond verzorgd door juf Chris en juf Anja van 15.45 uur tot 18.00 

uur. Van ouders verwachten we dat zij hun kind op tijd komen ophalen. 
 Ook op woensdag staan juf Chris en juf Anja voor jullie kinderen klaar tot 18.00 uur. 
 Peuters en kleuters, die niet die afgehaald zijn tegen 15.45 uur, gaan automatisch naar 

de opvang. 

Studie 
 De studie voor het 1ste leerjaar start na de herfstvakantie. 
 Voor alle andere klassen van de lagere school start de studie op 9 september. 
 De verdeling van de groepen hangt af van het aantal kinderen in de studie en wordt 

bepaald begin schooljaar. 
 Kinderen van de lagere school, die niet afgehaald zijn tegen 15.45 uur, gaan automatisch 

naar de studie. 
 

Kinderen worden niet vroeger uit de studie gehaald. Gelieve beneden aan de trap te wachten. 

 
 
Indien u nog vragen heeft, bent u steeds welkom op het secretariaat of op mijn bureau. Ook de 
leerkracht kan u verder helpen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hilde Daelemans 
Directeur 


