
         

            Houthalen, 2 september 2020 

 

Betreft: nieuwe regeling voor het afhalen van de kinderen 

 

Beste ouder(s), 

 

Na de eerste schooldag hebben we moeten vaststellen dat het voor de ouders, van 

leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar met een broertje of zusje op de 

kleuterschool, niet haalbaar was om tijdig hun kind af te halen op de lagere school. 

Bovendien was het voor deze ouders niet eenvoudig om deze grote afstand met een kleine 

kleuter aan de hand af te leggen.  

 

Daarom stellen we nu het volgende voor: 

• De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar, met een broertje of zusje in de 

kleuterschool, gaan we vanaf donderdag ook verzamelen op de speelplaats van het 

4de, 5de en 6de leerjaar. 

• Dan kunnen de ouders van deze leerlingen eerst het kleutertje gaan afhalen in de 

kleuterschool. 

• Vervolgens betreden ze de speelplaats van het 4de, 5de en 6de leerjaar en halen ze de 

broer of zus op. 

• Zo besparen deze ouders tijd en moeten ze niet zo ver stappen met een kleutertje 

aan de hand. 

• Ook ’s morgens mag de grotere broer of zus langs de poort van 4, 5 en 6 naar school 

komen en zo verder naar de eigen klas stappen. 

• Voor de overige leerlingen blijft het afhaalmoment ongewijzigd. (zie deze brief). 

 

Ik wil me excuseren voor de ongemakken die u ondervindt tijdens de eerste schooldagen. 

Ik ben me ervan bewust dat het voor alle ouders en kinderen nog wat zoeken is. Toch wil ik 

iedereen de kans geven om wat te wennen aan deze nieuwe werking.  

 

Ik begrijp ook heel goed dat het veranderen van onze werking heel vervelend en 

verwarrend moet zijn voor u, als ouder. Maar de gezondheid en veiligheid van onze kinderen 

is ons heilig. Daarom zullen we onze werking regelmatig evalueren en blijven bijsturen waar 

nodig. Als u nog vragen of bemerkingen hebt, mag u me steeds mailen (directie@degriffel-

hh.be) of opbellen (011/49 23 93). 

 

Met de brief in de bijlage kan u ons laten weten hoe u graag hebt dat het afhalen 

van uw kind verloopt. Gelieve daarom deze brief in de bijlage in te vullen en terug 

mee te geven met uw kind.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directeur) 
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