SINT-MICHIELSSCHOOL
Bergstraat 34

9820 Merelbeke

09/230 71 88
 info@sint-michielsschool.be
www.sint-michielsschool.be

Merelbeke, 4 april 2019
Beste ouders,

Tijdens de paasvakantie worden de voorbereidende werken gedaan om op de speelplaats van de
lagere school een grotere luifel te plaatsen. Dit houdt graafwerken, rioleringswerken,
afwateringswerken, wegvoeren puin en storten van beton in. De keuze werd gemaakt om de
werken waarbij er veel werfverkeer is te laten doorgaan in de periode dat er geen kinderen
aanwezig zijn.
De week na de paasvakantie wordt de luifel opgebouwd. De speelplaats wordt voor de helft
bouwwerf en afgesloten door werfhekkens. De toegang tot de school blijft behouden via de
Triestlaan (kleine hek) en de Bergstraat (groot hek). Om de kinderen voldoende ruimte te laten
om te spelen worden de speeltijden in de voormiddag en de namiddag in een wissel gedaan.
Eerst spelen de kleuters en L1, daarna L2 tot en met L6. ’s Ochtends worden de kinderen van L2
ook verwacht op de speelplaats van de kleuters en L1. Ouders en kinderen kunnen die speelplaats
bereiken langs de gang naar de refter om via de gymzaal de speelplaats te bereiken.
Het afhalen van de kinderen ’s middags gebeurt in de gymzaal. Die is via de gang van de refter
bereikbaar.
Het afhalen van de kleuters op het einde van de dag zien we op volgende manier: K1: zelfde
plaats, K2 in de refter, K3 in de gymzaal aan het podium. De kinderen van L1 en L2 gaan onder
begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats lager onder de luifel van de refter. Van deze
(groot)ouders verwachten we dat ze aan het blok van de toiletten hun oogappel toewuiven zodat
het kind zijn afhaler kan terugvinden. De kinderen van L3 tot L6, die niet met rijen meegaan,
mogen op eigen initiatief naar de speelplaats van het lager gaan. De rijen naar de Bergstraat, de
Fraterstraat en de rij van de kinderen die zelfstandig naar huis gaan vertrekken langs de voordeur
van de school. Kinderen die in de opvang blijven wachten op de kleuterspeelplaats.
We hopen dat de aannemer zich aan de 5 vooropgestelde werkdagen kan houden zodat deze
tijdelijke regeling voor zo weinig mogelijk hinder zorgt. In samenspraak met diezelfde aannemer
zullen we misschien genoodzaakt zijn deze regeling bij te sturen, maar dan zullen we dat
uiteraard zo snel mogelijk communiceren.
Wij danken u voor uw begrip.
Het schoolteam
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