Basisschool - Borgerhout
Augustus 2020
Beste ouders,
Hieronder informatie over de opstart van dit schooljaar.
BELANGRIJK :
Wanneer uw kind symptomen vertoont van het coronavirus (koorts, hoesten, misselijk, braken, diarree),
gelieve hem/haar dan thuis te houden. Zoals bij elke afwezigheid verwittigt u het secretariaat
03.217.44.10.
Maandag 31 augustus
Rondleiding voor de nieuwe leerlingen (ingang via groene poort, J. Posenaerstraat)
• Lagere school: op afspraak, u wordt verwittigd om hoe laat u mag komen.
Dinsdag 1 september
- De eerste schooldag begint iets later: om 9u en voor het 1ste leerjaar om 9u30.
- De poorten gaan open om 8u.
- De leerlingen worden opgehaald om 15u35.

Op dinsdag 1 september is er nog geen studie en natoezicht, de school sluit om 16u10!
Gelieve uw kind(eren) tijdig op te halen.
Woensdag 2 september:
- De tweede schooldag, vanaf vandaag beginnen de lessen in de lagere school opnieuw om 8u35.
- De poorten gaan open om 7u30. Leerlingen met fietsen komen langs de grijze poort binnen. Vanaf dit
schooljaar moet u betalen voor de vooropvang van 7u30 tot 8u10.
- Einde schooldag lagere school om 12u15, ER IS GEEN OPVANG, de school sluit om 12u30.
- Leerlingen lagere school om 12u15: ophalen aan de grijze poort.
OPGELET: leerlingen die met de fiets naar school komen, worden opgehaald aan de grijze poort
(Collegelaan), tenzij broer/ zus uit onze humaniora hen ophaalt.
Donderdag 3 september
Vanaf vandaag is er studie en natoezicht (tot ten laatste 17u30!) voor de leerlingen die zijn ingeschreven.
Schoolfoto’s: donderdag 17 september
Vrije dagen : maandag 5 oktober en maandag 1 februari
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Basisschool - Borgerhout
Pedagogische studiedagen (de school is gesloten, er is geen opvang op school):
vrijdag 27 november woensdag 27 januari
Start clubs : woensdag 16 september

HERINNERING: op vrijdag voor een vakantie (herfst-, kerst, krokus-,
paas- zomervakantie) is er GEEN STUDIE, enkel opvang.
Studie vanaf donderdag 03/09/20 (geen studie op woensdag!):
Korte studie: tot 16u10
Lange studie: tot 16u45 (de kinderen vanaf het 3de leerjaar worden NIET vroeger uit de
studie opgehaald)
Natoezicht: tot ten laatste 17u30
Na de studie/natoezicht kunnen de kinderen opgehaald worden via de groene poort

De directie en leerkrachten
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