Beste ouders,
Uw zoon/dochter volgt les bij STAP in ons filiaal te Lichtervelde.
Met deze brief willen wij u enkele belangrijke mededelingen meegeven.
Er is toezicht op:
-

Maandag van 15u45 tot 19u15
Dinsdag van 15u45 tot 17u15
Woensdag van 13u15 tot 15u15
Donderdag van 15u45 tot 19u00
Vrijdag van 15u45 tot 18u15

Dit is dus vooral VOOR de aanvang van de lessen en bij de wissels van de klassikale
vakken.
Wij willen u uitdrukkelijk vragen dat uw zoon/dochter niet méér dan 10 minuten voor
aanvang van de les aanwezig zou zijn. Ook na de les is het de bedoeling dat hij/zij zo
spoedig mogelijk opgehaald wordt of naar huis vertrekt.
Corona maatregelen:
Voor de veiligheid de leerlingen hebben we na de eerste week ondervonden dat we de
ingang en uitgang van de gebouwen als volgt laten doorgaan:
-

INGANG BEVERBOS

-

UITGANG BEVERBOS

via de hoofddeur van het gebouw (zoals gewoonlijk)
Handen ontsmetten is verplicht
Mondmasker verplicht voor + 12-jarigen
Ouders hebben GEEN toegang toe het gebouw
via de grote speelplaats
ouders kunnen hun kind opwachten op de speelplaats
mondmasker is verplicht

Wanneer worden de leerlingen verwacht in school?
Leerlingen van Het Beverbos die om 16.00 uur les hebben worden afgehaald bij de
opvang.
Leerlingen die pas om 17.00 uur of later les hebben gaan eerst naar de opvang of naar
huis. Ze kunnen niet in de grote zaal blijven vanaf 15.35 uur.
Leerlingen van ’t Vlot:
Leerlingen die om 16.00 uur les MCV, woordatelier of initiatie hebben op maandag,
dinsdag, donderdag of vrijdag, kunnen onder begeleiding van een leerkracht van ’t Vlot
naar Het Beverbos gebracht worden. De namen van die leerlingen zijn doorgegeven aan
de administratie. Leerlingen die pas om 17.00 uur of later les hebben, kunnen niet
aansluiten bij deze groep. Zij gaan eerst naar huis of naar de opvang.
Namen van leerlingen die om 16 uur individueel les instrument hebben zijn NIET
gekend en zullen niet toegestaan worden om ‘t Vlot te verlaten als die geen
ondertekende toelating kunnen tonen van de ouders. Best ook laten weten aan de
administratie.

Eten op school:
Het is ten strengste verboden om te eten of te snoepen in de klas!
Sommige leerlingen hebben een tussendoortje bij. Mogen we vragen om enkel gezonde
tussendoortjes te voorzien? Snoep en frisdrank zijn verboden in de dagschool en we
willen dit ook doortrekken naar de academie. Gelieve restafval in de juiste vuilnisbakken
te werpen aub! Momenteel is er geen gekoeld water voorzien door de corona
maatregelen. Indien nodig best zelf een drankje meebrengen.
Leerlingen hebben enkel toegang tot de grote zaal. Zij kunnen nooit in een klaslokaal
aanwezig zijn zonder begeleiding van de leerkracht. De leraarskamer is niet toegankelijk
voor de leerlingen.
Gebruik toilet:
Momenteel is er 1 toilet beschikbaar voor STAP en dit in de damesruimte.
De deur van dit toilet is gemarkeerd met “gebruik STAP”
Tot slot willen wij u met aandrang vragen om de fietsen te zetten in de
fietsenstalling van Het Beverbos (naast de brandweerkazerne) en niet op de
speelplaats of aan de deur.
Alvast bedankt voor de medewerking en we wensen alle leerlingen een geslaagd
schooljaar toe!
Link schoolreglement STAP: http://www.staproeselare.be/schoolreglement
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