Beste leerling

Genoten van de paasvakantie?
Op maandag 20 april starten de lessen opnieuw, maar… elk vanuit “zijn kot”. Dit zal voorlopig zo zijn
tot en met donderdag 30 april (vrijdag 1 mei is een vrije dag).
Voor de vakantie kreeg je enkel herhalingsopdrachten. Na de vakantie zal je
echter ook nieuwe leerstof krijgen. Wat als je scheurboeken of ander
materiaal (mappen, koptelefoon, atlas…) nog op school liggen?
Leerlingen van het 1ste en het 2de jaar kunnen hun materiaal op donderdag 16 april komen ophalen.
Leerlingen van het 3de en het 4de jaar kunnen dit op vrijdag 17 april.
De school zal op beide dagen open zijn van 8.30 tot 12u en van 13.00 tot 17.30u.
Omwille van het afstand houden kan niet iedereen op hetzelfde moment komen. Daarom vragen we
om je komst vooraf online te bevestigen via het onlineformulier. Je vult je naam in bij je klas. Het
tijdstip kan je zelf kiezen. Bij elk tijdstip kunnen slechts maximum 2 leerlingen op hetzelfde moment
aanwezig zijn.
Zussen en broers van 1ste en 2de graad kunnen natuurlijk op hetzelfde moment komen.
Welk materiaal neem je mee naar huis? Heel eenvoudig… alle spullen die van jou zijn neem je mee.
Uit je locker, uit de kast in het eigen klaslokaal en de vaklokalen, uit de kast in de gang…
Daarom breng je zelf een voldoende grote tas mee.
Je komt de school binnen via de speelplaats. Aan de dubbele deur aan de
lockers meld je je aan. Hier zal ook gevraagd worden om je handen te
ontsmetten voor je het schoolgebouw binnen gaat. Je verzamelt zelf zo snel
als mogelijk je eigen spullen. Treuzel niet onderweg en houd steeds
voldoende afstand ten opzichte van anderen. Je ouders of andere
volwassenen mogen niet mee naar binnen. Als je al je spullen hebt, meld je
je opnieuw aan. De school verlaat je via de hoofdingang (aan de voordeur).
Heb je nog vragen? We blijven bereikbaar op sanctamaria@molenland.be
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