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Beste ouders, 
 
Met deze brief geven we graag een paar belangrijke weetjes en ook het verloop van de 
infoavond op 3 september mee. 
 

Enkele belangrijke weetjes 
 

*We zijn met heel wat positieve vibes het schooljaar ingevlogen.   Ons jaarthema 
‘verbinding’ is gisteren in de kijker gezet.   Sfeerbeelden van de eerste dag vinden 
jullie op de website van onze school onder ‘onze klassen’ –‘ algemeen’. 
 

*Voor het toedienen van medicatie op school is er door de preventiedienst van de 
scholengemeenschap een nieuw document samengesteld.   Voor alle medicatie die dit 
schooljaar op school moet gegeven worden, dient bijgevoegd attest door de arts te 
worden ingevuld. Zonder dit ingevulde attest mogen wij geen medicatie meer 
toedienen.  Gelieve hiermee rekening te houden. 
 

*Bij de kinderopvang voor en na de schooluren is een wijziging van locatie.  
 

 kleuters en L1 L2,L3,L4,L5, L6 
voor de schooluren opvang in de pastorie door 

‘Ferm’ 
opvang in de pastorie door 
‘Ferm’ 

na de schooluren 
*maandag 
*dinsdag 

*donderdag 
*vrijdag 

opvang in de pastorie door 
‘Ferm’ 

*opvang tot 17uur door 
‘Hopla’ op de lagere school! 
*na 17 uur opvang in de 
pastorie door ‘Ferm’ 

na de schooluren 
*woensdag 

*opvang tot 13u door ‘Hopla’ 
op de lagere school! 
*na 13u opvang in Wespelaar 
door ‘Ferm’ 

*opvang tot 13u door ‘Hopla’ 
op de lagere school! 
*na 13u opvang in Wespelaar 
door ‘Ferm’ 

 

Om naar de hopla te gaan zullen de leerlingen van L2 elke avond tussen half 4 en 
kwart voor 4 met de begeleidster naar onze andere vestiging wandelen.   Ouders die 
de kinderen tijdens de wandeling komen ophalen, wachten de kinderen beter even op 
aan de poort van de Kelfstraat.  Alvast bedankt hiervoor.   
 
Voor een eerste inschrijving neem je best contact op met ‘Hopla’ of ‘Ferm’.   De 
gegevens hiervan staan op de website van onze school onder ‘wie is wie’ – ‘voor- en 
naschoolse opvang’. 
 
 

Infoavond 
 

Aan de hand van de inschrijvingen kunnen we de infoavond in elke klas in één keer 
laten doorgaan.  We hoeven geen klassen op te splitsen. 
 

Om de infoavond vlot te laten verlopen vragen we aan de ouders, die zich voor de 
infoavond ingeschreven hebben, om 19 uur op school aanwezig te zijn.  
 

Ouders met meerdere leerlingen op onze school sluiten best in 2 groepen aan.   Indien 
maar 1 ouder vrij is, kiest de ouder zelf in welke klas hij/zij aansluit.   Klasinfo uit de 
andere klas wordt sowieso ook digitaal doorgestuurd. 
 



Voor ieders veiligheid vragen we bij het binnenkomen van de school de handen te 
ontsmetten en het mondmasker te dragen.   Registeren hoeft deze keer niet omdat 
we via inschrijving werken.  
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K3 
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en 

buitengaan 
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parking 

poort 
achter 
gebouw 

poort 
straatkant 

poort 
Kelfstraat 

rode deur 

 

Bij het binnenkomen in de klas geven we het advies zo ver mogelijk door te schuiven 
zodat kruisen van andere ouders niet hoeft. 
 
 
 
 
Als er vragen zijn, bel ons dan even op of stuur een mailtje. 
 
Vriendelijke en warme groetjes, 
Team VBS De Vuurboom 
 


