
WELKOM! 
Info-avonden



1.Nieuwe afspraken voor de nieuwe school



1.1. De toegang tot de school

● 2 Grote toegangspoorten 
● Poort 1 in Trimardstraat 
● Poort 2 in de “kleine” Wingenestraat 

● 2 belangrijke toegangsdeuren 
● Hoofdingang gebouw = Trimardstraat 

(Naast secretariaat) 
● Ingang externe gebruikers = Wingenestraat 

(Naast turnzaal)
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AFDAK RĲEN EN RANGEN



• Kleuter en lager = toegangspoort 1 
‣ Fietsen lager in fietsenstalling aan toegangspoort1 

• Uitzondering :  
• “Kleuters met de fiets” en (eventueel) hun oudere 

broers of zussen = toegangspoort 2 
• Kleuterfietsenstalling = Kleine Wingenestraat. 
• Grote broer of zus mag ook de fiets daar 

plaatsen.

1.2. Kinderen naar school brengen



1.3. Kinderen naar school brengen

• Uit veiligheidsoverwegingen sluiten de toegangen tot 
de school als de bel gaat. 
➡ Wie te laat is, brengt zijn kind(eren) langs de 

hoofdingang.  
➡ Aanbellen secretariaat -> deur wordt 

ontgrendeld. 
➡ Eventuele fietsen aan de voorkant laten. 
➡ Beter voorkomen.



TOEKOMEN/BRENGEN Toegangspoort  1 
 Trimardstraat

Toegangspoort 2 - Kleine 
Wingenestraat

Hoofdingang Zij-ingang 
Ingang leveranciers

Leerling lager ✅ ❌

Leerling lager met fiets ✅ ❌

Kleuter ✅ ❌

Kleuter per fiets ❌ ✅

“Gemengde” gezinnen* per 
fiets ❌ ✅

* Gezinnen met kleuter(s) én lagere schoolkind(eren) mogen de regel van het jongste kind volgen.
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1.3. Parkeren

- Wingenestraat, ontmoetingscentrum, kerk. 

- NIET: Trimardstraat en Nieuwe Dreef



1.4. Kinderen (Leerlingen) afhalen

1. Rang kerk  
—>zoals vroeger, ouders wachten aan bankje 
(voorkeur). Kind afhalen bij de leerkracht. 

2. Afhalen op school  
—> ingang Trimardstraat : leerlingen wachten op 
speelplaats in een rij onder het afdak (…of waar 
het moet komen).



AFHALEN
Toegangspoort  1  

Trimardstraat

Toegangspoort 2  

Kleine Wingenestraat

Wie ?

Leerling lager ✅  
Speelplaats

❌

Leerling lager met fiets
✅  

Speelplaats -> 
Fietsenstalling

❌

Kleuter
✅  

Traphal 2 -> Plenum -> 
schuifdeur

❌

Kleuter per fiets ❌

✅  
Traphal 2 -> Plenum -> 
schuifdeur -> kleuter 

fietsenstalling

Gemengd gezin ❌

✅  
Traphal 2 -> Plenum -> 

schuifdeur -> afdak 
->kleuter fietsenstalling



1.4. Kinderen (Leerlingen) zelfstandig naar huis

• Rang kerk  
‣ Kinderen die te voet of met de fiets richting Aalterstraat, 

Blekkervijverstraat of Schuurlo moeten. 
‣ Kinderen die per fiets of te voet hun weg willen verder zetten 

richting Wingene. (Deze worden overgestoken op het 
zebrapad.) 

• Rang Nieuwe Dreef  
‣ Via “Wegeltje” 
‣ Enkel voor kinderen die te voet of met de fiets verder naar 

huis gaan. 
‣ Richting Krakkedreef, Leegweg, Sparhoekdreef, Molendreef, P. 

Claeysstraat, enz… moeten.





● Het “wegeltje” 
‣ Nog steeds geen duidelijkheid. 
‣ Voorstel om het voorlopig te gebruiken voor de rang naar 

de Nieuwe Dreef. 

• Mocht dit niet kunnen of mogen : alternatief 
‣ Rang Kantwerkstraat.

1.4. Kinderen (Leerlingen) zelfstandig naar huis



RANG PARKING KERK RANG NIEUWE DREEF

Te voet ✅ ✅

Met de fiets ✅ ✅

Met de auto ✅ ❌

Bestemming : Aalterstraat Krakkedreef

Blekkervijverstraat Leegweg

Knesselaarsestraat Sparhoekdreef

Schuurlo Molendreef

Richting Knesselare P. Claeysstraat

Richting Wingene 
(oversteek op zebrapad 

opvang)
Richting Aalter

… …



1.5. Na de huiswerkklas

• Na de studie begeleiden we de kinderen enkel tot aan het kruispunt met de Wingenestraat en 
de Trimardstraat. Van hieruit kunnen ze : 

‣ Naar de opvang gaan. 
‣ Overgestoken (Wingenestraat) worden om naar de opvang te gaan of richting Wingene. 
‣ Overgestoken worden (Trimardstraat) richting Blekkervijverstraat 

• Je mag je kind na de studie ook gewoon afhalen op school, volgens de wegen die eerder 
werden toegelicht. 



2. Herhalen van reeds gekende afspraken



2.1 Lestijden
Voormiddag: 8u40 - 11u50 

Namiddag: 13u20 - 16u05 (Vrijdag tot 15u15) 
Woensdag: 8u40 - 11u25 

● ‘s Ochtends en ‘s middags max. een kwartier voor de start 
van de lessen aanwezig. Wie te vroeg is gaat beter naar de 
opvang. 
● ‘s Morgens buiten spelen, niet meer meteen naar de klas. 

(Geen kinderen alleen op de trap.) 
●Op tijd komen is héél belangrijk. Ook voor kleuters!



2.3 Aanwezigheid op school - afwezigheid

• 3de kleuters moeten 290 halve dagen aanwezig zijn op school —> 1ste leerjaar!  

• Bij afwezigheid -> secretariaat verwittigen voor 9 uur.  
Vermelden als er maaltijd of soep moet geannuleerd worden. Liefst telefonisch. 

• Niet via Berichten, Messenger of What’sApp  

• “Ziekte zonder doktersbriefje” : max. 3 dagen na elkaar en dit max. 4 keer per 
schooljaar. Verplicht briefje van school invullen, zie achteraan in agendamap + op 
schoolsite bij ‘downloads’. 

• Andere gewettigde afwezigheden.



2.2 Eten op school
• Je kan je eigen lunchpakket meebrengen, al dan niet met 

soep van de school of je kan warm blijven eten. 
• Leerlingen vanaf 2L die boterhammen blijven eten (met of 

zonder soep), mogen eerst spelen op de speelplaats. Vanaf 
12.10 uur —> eetzaal. Ze hebben daarvoor tijd tot 12.50 uur. 
Ze moeten de tijd in de gaten houden! (Klok boven deur) 

• “Warme eters” gaan onmiddellijk naar de eetzaal na het 
belsignaal. 

• Kinderen die warm eten moeten alles proeven en we willen 
dat de kinderen voldoende eten aan tafel. 

• We steunen jou om te kiezen voor een gezond lunchpakket.  
• Snoepen zijn niet toegelaten in de eetzaal.



2.2 Warme maaltijden
• Refterbriefje op woensdag mee, op DONDERDAG afgeven => Warme 

maaltijden en soep worden besteld op vrijdag voor de komende week. (We 
zoeken naar mogelijkheden om digitaal en voor langere periodes te bestellen.) 

• Annuleren: kan enkel bij ziekte en indien gemeld aan secretariaat voor 9 uur 
‘s morgens! 

• Bijbestellen is niet mogelijk tenzij uw kind ziek was op de dag van de 
bestellingen. 

• Drankkaart: houden de leerlingen zelf bij. Tip: in zakje bij brooddoos laten 
zitten. 

• Noodgevallen : boterham met beleg en soep = €3



2.4 Pauzes en verjaardagen 
• Zoveel mogelijk water drinken. 
• Elke voormiddag fruit of groente.  
• Elke namiddag mag een koek zonder chocolade. (Kleuters : koekjes-

abonnement) 
• Drinkfles met water in de klas. Kleuters : een beker. 
• Verjaardagen:  

• graag individuele stukken/porties. 
• Kan het misschien zonder snoep of chips? We houden van gezond. 
• Klasgeschenk mag/kan in overleg met juf of meester = Zeker geen must ! 
• Individuele geschenken liever niet. 

• Over de middag mogen de leerlingen ook (choco)melk of fruitsap van de 
school drinken.



2.5 Verkeersveiligheid

●Fluo: altijd en overal, elke dag! 
●Bij de kleutertjes durven we dit al stimuleren. 

●Geen auto’s parkeren rond de school.( Trimardstraat en Nieuwe 
Dreef) 
●Geen kinderen uit de rangen halen.



2.6 Prijsaanpassingen

Facultatieve uitgaven richtprijs

Maaltijden 

Maaltijd kleuters 
Maaltijd leerling  

soep 
Soep met boterham en beleg (boterhammen vergeten) 

Koekjesabonnement kleuterschool

€ 3,40 
€ 3,70 
€ 0,80 
€ 3 

€ 1,5/maand

Sport- en andere kledij

T-shirt met embleem 
Turnzakje voor eerste leerjaar en nieuwe lln. 

Fluo-hesje (eerste leerjaar)

€ 10 
gratis of € 5 bij verlies 
Gratis 



2.6 Prijsaanpassingen

Dranken en yoghurt

melk 
chocomelk 

plat water of spuitwater 
gewone yoghurt  

fruitsap 

€ 0,80 
€ 0,80  
€ 0,80  
€ 0,80  
€ 0,80  

Overige 

middagopvang  
slaapklas

€ 1,10 
€ 1,25 per beurt


