
Kortrijk, 25 augustus 2021 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en kinderen 

 

Na twee maanden vakantie zijn we er weer klaar voor, we hopen dan ook 
dat iedereen ten volle genoten heeft.  
Hier op school zijn we allen druk in de weer om alles in gereedheid te 
brengen om jullie te kunnen verwelkomen.  
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw jaarthema, wat het wordt 
zullen jullie ontdekken op 1 september. 
 
Dit schooljaar gaan we met twee directies aan de slag: Barbara 
Buysschaert en Sofie Demyttenaere. Jullie kunnen met alle vragen, 
zorgen, verontrustingen,… bij ons beiden terecht. 
 
Hoe graag we het ook anders hadden gezien, corona blijft nog steeds deel 
uitmaken van onze leefomgeving. 
Mogen we aan u, ouders, daarom vragen telkens met volgende 
afspraken rekening te houden. 
 

1) U probeert zoveel mogelijk social distance te houden aan de 
schoolpoort. 

2) Indien u de school binnenkomt, draagt u een mondmasker. 
3) U ontsmet ook telkens uw handen, zoals ook van de kinderen 

verwacht wordt. 
4) We behouden het principe van het afhalen van de kinderen zoals 

vorig schooljaar. Om de drukte aan de gele poort te vermijden, 
voorzien we om 16u. een rij ‘Doorniksesteenweg - richting 
Schepen Lagaestraat tot aan de splitsing met de 
Volksvertegenwoordiger Tahonstraat’. U kunt uw auto parkeren in 
één van deze straten en u kunt uw kind op die manier tegemoet 
komen. Leerkrachten steken de kinderen niet over, gelieve zelf 
uw kind uit de rij te halen.  
Het zal belangrijk zijn uw zoon/dochter hieromtrent duidelijk te 
informeren zodat hij/zij weet of hij/zij met deze rij mee moet, op 
school wordt opgehaald of in de studie/opvang moet blijven. 
Vanzelfsprekend kunt u op dezelfde manier uw kind uit de rij halen 
indien het met de rij Steenbakkersstraat meegaat.  

5) Net zoals vorig schooljaar is het de bedoeling dat de kinderen de 
school alleen binnenkomen vanaf de gele poort. We maken een 
uitzondering voor de instappertjes, die mogen gedurende hun eerste 



week vergezeld worden van mama/papa naar de peuterklas waar de 
juf reeds aanwezig zal zijn.  

 
 
Praktische info 
 
Vanaf 1 september bieden wij warme maaltijden en voor- en naschoolse 
opvang aan.   
De studie voor de 2de en 3de graad gaat door vanaf donderdag 2 
september.  
 
De infoavond zal doorgaan op maandag 6 september, de uitnodiging 
volgt. 
 
 
 
 
 
Alvast een goede start van het schooljaar gewenst,  
 
 
Barbara Buysschaert en Sofie Demyttenaere     
     
Directie          


