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Betreft: Verhuis n.a.v. nieuwbouw lagere school 

 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Zoals u reeds weet komt de start van de bouw van de nieuwe lagere school erg dichtbij.  

Organisatorisch komt hier heel wat bij kijken en dit heeft voor iedereen gevolgen,  

voor onze leerkrachten, onze leerlingen en voor u, ouders.  

We blijven voor ogen houden dat we iets moois hebben om naar uit te kijken.  

Een nieuwe school en speelplaats voor de lagere school en een nieuw gebouw  

voor de Langenheuvel.  

Ik zal alle nodige informatie voor u op een rijtje zetten. 

 

De voorbereidingen van de werf en de afbraak van het gebouw van de lagere school  
is gepland in de kerstvakantie of vlak erna.  
Dit betekent dat we voor de kerstvakantie op onze tijdelijke locaties moeten zitten. 
 

1. Kleuterschool Dorp en L1 – L2  

 Kleuterschool Dorp blijft op dezelfde locatie.  
De werking van deze klassen loopt gewoon door.  

 Kleuterschool Langenheuvel blijft op de Langenheuvel  (info verder in dit document). 

 L1 verhuist naar de refter van de kleuters. Klasje naast de turnzaal.  
De turnzaal kan gebruikt worden als deze leeg is.  

 L2 verhuist naar de zorgklas (Dorp 57) en maakt gebruik van een deel van de lokalen 
waar Kikoen verbleef. Kikoen verhuist naar de Schoolstraat (info later in dit document)  

 Deel van de lokalen Kikoen wordt zorgklas en ruimte voor activiteiten kleuters, L1, L2.  

 Kleedkamer met venster wordt zorgklasje kleuters.  

 Tijdelijke refter kleuters : er zijn opklaptafels met zitjes aangekocht die aan de kanten in 
de turnzaal geplaatst worden. Turnzaal krijgt daardoor een dubbele functie: turnzaal en 
refter kleuters.  
 

De kinderen van L1 en L2 spelen op de speelplaats van de kleuterschool. Zij mogen op de 
speeltoestellen ( L3-4-5-6 niet). De speeltijden worden efficiënt ingericht.  
Kleuters van het Dorp, L1 en L2  hebben bewegingsopvoeding in onze turnzaal.  
L1 en L2 eten zoals nu in de klas. L2 gaat onder begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats 
van de kleuters.  
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Voor de ouders van de kleuters in het Dorp. 

- Er verandert voor uw kinderen en u niets.  

U brengt uw kinderen zoals altijd naar de poort / lijn.  

!! Momenteel mag u enkel tot aan de lijn MET mondmasker.  

- De kinderen van L1 en L2 zullen deels mee op de speelplaats zijn.  

De school  ziet hier vooral voordelen in. Het biedt kansen tot integratie  

en ontwikkeling van verantwoordelijkheidszin.  

- L1 en L2 zullen ’s avonds eerst de school verlaten, mogen wij u vragen om de ingang aan 

de poort vrij te houden.  

- Daarna volgen de kleuters. Dit gebeurt nog steeds op dezelfde manier.  

 

Voor de ouders van L1 en L2: 

- Uw kinderen komen ’s morgens naar de speelplaats van de kleuters. Mogen we vragen 

om hen aan de poort af te zetten zoals u nu doet aan de overkant.  

- ’s Avonds zullen uw kinderen ook langs deze poort buitenkomen. Zij vertrekken voor de 

kleuters en zullen overgezet worden door de leerkrachten.  

- Er worden fietsrekken voorzien maar we kunnen helaas niet zorgen voor een afdak  

 

 

 

2. Kleuterschool Langenheuvel 

 De kleuters van de Langenheuvel blijven op hun vertrouwde locatie.  

Zo zijn ze ook al ter plaatse als hun schooltje aan de beurt is.  

 L3 – L4 – L5 en L6 verblijven tijdens de werken ook op de Langenheuvel.  

Dit betekent een grotere drukte, zowel op het terrein als op de straat.  

 We hebben het linkse klasje, dichtbij de toiletten voorzien voor de kleuters.  

De leerkracht heeft dit reeds gezellig ingericht zodat de kleuters al kunnen  

wennen aan de nieuwe situatie.  

 De speeltijden kleuters en lagere school zijn gescheiden en  

op verschillende uren gepland.  

 De kleuters eten op dezelfde plaats als voorheen, nu in hun eigen klasje.  

 De kleuters hebben elke vrijdagvoormiddag bewegingsopvoeding in de sporthal.  

Ze worden door 2 leerkrachten begeleid.  

 

Voor de ouders van de Langenheuvel: 

- Het brengen en halen van uw kinderen blijft zoals het nu is 

- We bekijken nog hoe we het vertrek  ’s avonds zullen organiseren: eerst 

vertrek lagere school of eerst de kleuters. We willen zoeken naar een rustige 

en veilige manier. U wordt hiervan in de weekbrief van de Langenheuvel op 

de hoogte gebracht.   
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3. Tweede en derde graad 

 De leerlingen van L3, L4, L5 en L6 zullen tijdens de bouwwerken hun stekje krijgen op de 

Langenheuvel.  

 L3 en L4 zullen les krijgen in een containerklas die geplaatst wordt op het grasgedeelte 

van de Langenheuvel. 

 De klas van L5 zal ingericht worden in de middelste klas van het gebouw, de klas van L6 

in de rechtse klas.  

 Er zal een sanitair blok geplaatst worden.  

 De speeltijden lagere school / kleuterschool zijn gescheiden.  

 We mogen gebruik maken van 2 grasvelden van dhr. Dries voor activiteiten, speeltijden.. 

 De leerlingen eten eerst zoals nu in hun eigen klas.   

 De 4 klassen van de lagere school zullen bewegingsopvoeding krijgen in de sporthal.  

Ze worden door 2 leerkrachten begeleid naar de sporthal.  

 

Voor de ouders van L3 – L4 – L5 – L6: 

- De leerlingen komen nu natuurlijk naar de Langenheuvel !  

- Waar ze concreet afgezet kunnen worden en waar de fietsen moeten staan  

wordt nog meegedeeld.  

- We bekijken nog hoe we het vertrek  ’s avonds zullen organiseren: eerst vertrek lagere 

school of eerst de kleuters. We willen zoeken naar een rustige en veilige manier.  

U wordt hiervan nog op de hoogte gebracht.   

- Er worden fietsrekken voorzien maar we kunnen helaas niet zorgen voor een afdak. 

- Mogen wij vragen om mee te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie ’s morgens en 

’s avonds aan de school op de Langenheuvel. Het zal er erg druk worden.  

 

 

4. Kikoen 

Ook voor de voorschoolse en naschoolse opvang zal er heel wat veranderen. De enige locatie van 

opvang zal in de Schoolstraat zijn. Dit betekent dat u uw kinderen ’s morgens in de Schoolstraat 

moet afzetten en ze ook daar ’s avonds moet ophalen. De kinderen worden met de bus naar hun 

school gebracht en ’s avonds opgehaald. Kikoen zal u ook op de hoogte brengen.  

Mogen wij met aandrang vragen om uw inschrijving in Kikoen correct te doen. Als uw kind niet op  

de lijst staat, kan hij/zij niet mee met de bus. Ze kunnen nadien ook niet naar de opvang gebracht 

worden.  

 

De bouwwerken zullen 14 maanden duren, inclusief de aanleg van de speelplaats.  

Gelukkig zit hierin 3,5 maand verlof. We hopen dat men geen vertraging oploopt.  

 

Dan wil ik u nog danken voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten 

Ingrid Vos 

Directeur
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