Betreft : nieuw gesloten poortenplan van onze school

Rumst, 17 februari 2020
Beste ouder,
Na de krokusvakantie zal de zwarte poort aan de inkom van de kleuterschool in de Hoge
Vosbergstraat en de grijze poort aan de ingang van de lagere school in de Pastoor Slegersstraat
om 8.35 uur worden afgesloten.
Om 12.05 uur gaan beide poorten terug open en worden de kleutertje(s) opgehaald op de
speelplaats van de kleuterschool en de rijen van de lagere school verlaten het schoolgebouw.
Om 12.15 uur worden alle poorten opnieuw gesloten.
Nieuw : de zwarte poort aan de ingang van de Hoge Vosbergstraat wordt voor een kwartier
geopend om 13.15 uur. Leerlingen kunnen, wanneer ze thuis gaan eten, enkel langs hier terug
binnenkomen. De grijze poort blijft voortaan gesloten. Kleuters mogen tot op de speelplaats
worden gebracht. Leerlingen van de lagere school kunnen het alleen vanaf de schoolpoort.
Om 15.20 uur gaan alle poorten terug open. Bij de start van de nabewaking om 15.40 uur worden
alle poorten opnieuw gesloten.
Om het overzicht te bewaren bij het buitengaan van de rijen en om de veiligheid van de kinderen
te garanderen, vragen wij om geen kinderen af te halen in ‘het sloepje’ aan de speelplaats van
de lagere school.
Na de krokusvakantie zal de nieuwe toegangspoort/aanmeldpoort met videofonie in de Pastoor
Slegersstraat 1 operationeel zijn. Dit houdt in dat mensen die overdag, gedurende de lessen,
toegang willen krijgen tot de school, zich eerst dienen aan te melden aan deze poort. Gewoon
aanbellen en de poort wordt vanop afstand geopend.
Ook de kinderen van de nabewaking worden vanaf 15.40 uur steeds afgehaald via deze
“aanmeldpoort”. De toezichters kunnen tevens de poort vanop afstand bedienen.
We zijn er van overtuigd dat dit gesloten poortenplan bijdraagt tot de veiligheid van onze
kinderen en zijn dan ook blij dat de toegangspoort/aanmeldpoort operationeel is.
Met vriendelijke groeten
Anne Liekens

