Brengen en ophalen van de kinderen in het schooljaar
Let ALTIJD op de volgende dingen;
1. Draag steeds een mondmasker! Dit van het moment dat je uit je auto stapt, tot je er weer in
stapt, dus ook bij het wachten.
2. Hou steeds voldoende afstand van andere volwassenen, ga dus zeker bij het wachten niet
vlak bij elkaar staan.
3. Volg steeds de aanwijzingen van de begeleiding en geef hen de tijd om alles zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Per locatie vragen we om daarnaast de volgende richtlijnen te volgen;


De polder; Lagere school
De kinderen dienen door jullie begeleid te worden tot aan het kleine poortje
en komen dan alleen de opvang binnen. Zeg hen zeker nog eens dat ze zich
meteen laten inschrijven bij de begeleiding.
Bij het ophalen dien je als ouder ook aan het kleine poortje te wachten. Wij
zullen in jouw plaats aftekenen en je kind halen.
Bij slecht weer (wanneer er GEEN kinderen buiten zijn) kan je tot onder het
afdak komen en zullen we het uitschrijven daar laten plaatsvinden. Dit zal dus
eerder uitzonderlijk zijn.



De Polder; Huiswerk
Als je kind in de huiswerk klas zit, dien je tot aan de grote poort te gaan (dus
de poort van de kleuters ipv die van de lagere school)
Daar mag je dan binnen gaan (zelfs als er kinderen buiten spelen) maar we
vragen je wel om de roze lijn te volgen en dus goed aan de zijkant van de
speelplaats te blijven.
Je mag dan tot in de hal van de refter gaan en de begeleiding laten weten dat
je er bent, we vragen om de refter zelf niet binnen te gaan.



De polder; Kleuters
We vragen om altijd de grote poort aan de lange zijde van de speelplaats te
gebruiken, dus niet het poortje op de parking!
’s morgens mag je je kind tot binnen in de inkomhal brengen. We vragen om
bij het binnenkomen wel je handen te ontsmetten.
Bij het ophalen zal er meestal iemand aan de grote poort staan, die in jouw
plaats af zal tekenen en je kind zal halen.
Indien er aan de grote poort niemand staat (bij slecht weer of nog weinig
kinderen) mag je eveneens tot in de inkom halen komen.



Locatie doelstraat;
Ga de linkse speelplaats op (die van het 3e en 4e leerjaar) en wandel die tot
het einde.
Vlak voor de bruine poort is er rechts een glazen deur van de sporthal. Aan
deze deur kan je je aanmelden.
Wij tekenen voor je af en vragen om de sporthal niet binnen te komen.



Locatie Outgaarden
Indien er buiten kinderen aan het spelen zijn, vragen we om je kind aan de
poort op te halen of af te zetten.
Indien er buiten geen kinderen zijn, mag je tot aan de deur van het klasje
komen. Deze zal zoveel mogelijk open staan, zodat we je snel opmerken en
je kind tot bij jou kunnen brengen.
Wij tekenen voor jou af en vragen om niet tot in de klas zelf te komen.

Mogen we ragen om deze richtlijnen strikt op te volgen? Al zijn opmerkingen steeds welkom, zo
kunnen we dit samen verder op punt stellen. We evalueren deze werking regelmatig en sturen bij
indien nodig.
Laat ons er samen een fijn en veilig schooljaar van maken! Alvast tot snel!
Groetjes van het team Ferm Kinderopvang Hoegaarden.

