
 

 

 

 
 

 

Enkele afspraken 
 

Beste ouder(s), 
 
Om de haal- en brengmomenten vlot te laten verlopen, wil ik u even wijzen op enkele 
essentiële afspraken: 
 

 Voor de kleuters: 
- De school is geopend vanaf 08u15, vanaf dan is er dus opvang! 
-     Breng uw kind(eren) ’s morgens tot aan de deur van de overdekte speelzaal. 
-     Blijf niet wachten / zitten in de overdekte speelzaal. 
      Houd het afscheid steeds kort, zo maak je het niet moeilijker voor je kind(eren)! 
-     Stoor de leerkrachten niet tijdens de lesactiviteiten.  
      (Opgelet: Elke leerkracht heeft een spreekuur!) 
-     Wacht uw kind(eren) na school op aan de buitenkant van de schoolpoort! 
-     Haal uw kind(eren) niet uit de rij, anders behoudt de leerkracht geen overzicht!  

       
 Voor de lagere afdeling: 

- De school is geopend vanaf 08u15, vanaf dan is er dus opvang! 
- Breng uw kind(eren) tot aan de schoolpoort. (= ingang kleuterafdeling!) 
- De kinderen van de lagere afdeling blijven tot 8u30 in de overdekte speelzaal  

van de kleuterafdeling. 
- Vanaf 8u30 gaan de kinderen (via de zijkant) van de kleuterafdeling naar de 

speelplaats van de lagere afdeling! 
- Blijf niet wachten op de speelplaats en ga ook niet mee tot aan de klas. 
- Stoor de leerkrachten niet tijdens de lesactiviteiten.  
      (Opgelet: Elke leerkracht heeft een spreekuur!) 
- Wacht uw kind(eren) na school op aan de buitenkant van de schoolpoort van  

de kleuterafdeling!  
- Haal uw kind(eren) niet uit de rij, anders behoudt de leerkracht geen overzicht! 

Kinderen mogen ’s middags en ’s avonds ook niet afgehaald worden aan de  
klas of aan de (overdekte) speelplaats.  

 
Deze afspraken gelden uiteraard voor het hoofdgebouw. Aan de achterzijde van dit formulier 
kunt u het plannetje van de school terugvinden! 
 
Als iedereen zich aan deze afspraken wil houden, zal onze schoolorganisatie ook vlotter, 
gestructureerd, maar vooral veel veiliger kunnen verlopen! 
 
Bij deze reken ik dan ook op uw actieve medewerking!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Linde Verstappen 
Directeur 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78  

3680 Maaseik  
bs.maaseik.centrum@g-o.be 
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