Voor – en naschoolse opvang:
We voorzien als school een voor – en naschoolse opvang. Deze wordt georganiseerd op de
kleuterschool. Ook de kinderen van onze lagere school maken gebruik van de opvang op de
kleuterschool. Om de kinderen naar de juiste vestiging te begeleiden, wordt er gewandeld onder
toezicht van 2 begeleiders (zowel ’s morgens als ’s avonds).
•

•
•

Uren:
’s Morgens 7u tot 8u15
’s Avonds van15u50 u tot 18 u
Op woensdag is er enkel ’s morgens opvang voorzien.
Plaats:
Postbaan 3 (kleuterschool)
Vergoeding:
€ 0,60 per begonnen kwartier. (Dit wordt verrekend via de schoolrekening in eenheden)

Afspraken:
• De kinderen die om 15u40 nog op de lagere school aanwezig zijn, worden meegenomen naar de
nabewaking.
• Er worden geen kinderen uit de wandelrij gehaald. Als ze zijn vertrokken, dan wacht u uw kinderen
op aan de kleuterschool. Dit is voor hun eigen veiligheid en die van de andere kinderen.
• U kan voor uw kinderen een koek of/en water voorzien voor tijdens de opvang. Hier gelden
dezelfde regels als op de school.
• Om de aanwezigheid van uw kind te registreren maken we gebruik van een streepjescode. Jullie
krijgen van de school 2 stevige kaarten. Deze dient u aan de begeleider van de opvang te tonen bij
het afhalen of brengen van uw kind. Deze kaarten blijven de hele lagere schoolloopbaan geldig. Bij
verlies kan u een nieuwe kaart vragen. Hier is echter een kostprijs van € 2 aan verbonden.
• Bij het afzetten van uw kind, dient u steeds contact te hebben gehad met de begeleider van de
opvang.
• De poort van de speelplaats wordt steeds gesloten. Dit voor de veiligheid van al de leerlingen.
• Het toezicht door de school begint ’s morgens om 8u15. Er is toezicht op de speelplaats tot 15u40
voor de lagere school en tot 15u50 voor de kleuterschool. De leerlingen die vóór 8u15 op de
speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren
geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

