
            

 

Betreffende:  Stipt ophalen en afzetten van uw kinderen.  

                         Te vroeg? Wacht aan de overkant van de school. 

 

 

Beste ouders, 

 

We zien dat het afzetten en ophalen druk verloopt.   

 

 

 

 

 

Bij het afhalen via de keizer karelstraat: 

Indien u te vroeg bent: sluit niet aan in de wachtrij aan de school, maar wacht aan de overkant van de school.   

Bijvoorbeeld: op het plein voor het voormalige Belgacomgebouw of het plein voor het Belfiusgebouw:   

Ook als u verschillende kinderen dient op te halen, vragen wij u om met de reeds afgehaalde kinderen te wachten aan 

de overkant van de school en niet in de rij. 

 

 

Daarom vragen wij om uw kindje zo stipt mogelijk af te zetten en af te 

halen.  

Hieronder vindt u een overzicht van het uur van de aanvang en het einde 

van de lessen van uw kind (vanaf vrijdag 5 juni voor het lager, vanaf dinsdag 

2 juni voor het kleuter). 

 

Vergeet u bij het wachten uw mondmasker niet? 

Doe het correct aan (neus en mond in het mondmasker). 

 



Ben je TE VROEG?   Moet je WACHTEN tot je tweede kind klaar is met de lesdag? 

 

 

 

WACHTZONES: Hier heeft u plaats om veilig te wachten: 

   

 

 

OVERZICHT START – EINDE LESDAGEN (va. 5 juni voor het lager, va. 2 juni voor het kleuter) 

Kleuters 

   
Jungleclub - Peuters 
en 1ste kleuter  

Juf Lieselot en juf Isabeau 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u15 – 14u30 
Woensdag: 8u15 – 11u00 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Olifantenklas - 2de 
kleuter 

Juf Nele en juf Elfi 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u10 – 15u25 
Woensdag: 9u10 – 11u55 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Rupsenklas - 3 de 
kleuter 

Juf Mieke en juf Els 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

 

 

Wacht hier tot uw kind klaar is met zijn/haar lesdag. 

 

Haal uw kind dan op via een vlotte rij. 

Ook als u reeds een kindje afhaalde, wacht dan 

opnieuw op het plein. 

Sluit enkel aan in de rij als je kindje reeds klaar is met de lesdag.   

Wacht hier niet!   

Het is belangrijk dat iedereen  hier vlot kan doorlopen. 

Bewaar de afstand (zie kruisjes en neuzen) en volg de pijlen. 



1ste leerjaar 

 
Gele muizen 
– 1A 

Juf Fien 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
Groene 
muizen – 1B 

Meester Lukas 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
Bijenklas – 
1A/B 

Meester Sami 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u45 – 15u00 
Woensdag: 8u45 – 11u30 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

2de leerjaar 

 
2A 

Juf Eline 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 
2B 

Juf Lisa 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u30 – 15u45 
Woensdag: 9u30 – 12u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

3de leerjaar 

 
3A 

Juf Barbara 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u00 – 15u15 
Woensdag: 9u00 – 11u45 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

 
3B 

Juf Inge 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u00 – 15u15 
Woensdag: 9u00 – 11u45 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

4de leerjaar 

 
4A 

Meester Sander 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u15 – 14u30 
Woensdag: 8u15 – 11u00 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
4B 
 

Meester Aäron 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u10 – 15u25 
Woensdag: 9u10 – 11u55 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 

 



 

5de leerjaar 

 
5A 
Juf Nina 

Juf Nina 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u20 – 15u35 
Woensdag: 9u20 – 12u05 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
5B  

Meester Axel 
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 9u20 – 15u35 
Woensdag: 9u20 – 12u05 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

6de leerjaar 

 
6A  
 

Juf Chloé  
 
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u30 – 14u45 
Woensdag: 8u30 – 11u15 

Ophalen en afzetten via 
Reep 18 

 
6B  

Meester Tim  
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8u30 – 14u45 
Woensdag: 8u30 – 11u15 

Ophalen en afzetten via 
keizer karelstraat 12 

 

 


