BELANGRIJKE PRAKTISCHE AFSPRAKEN
BRENGEN EN OPHALEN

Breng je kind 5 minuten voor de les naar de afgesproken plek en haal je kind ook
tijdig op. We beschikken niet over een voor- of nabewaking.
Tijdens de coronaperiode wachten de ouders buiten met een mondmasker.
Wie niet tijdig opgehaald wordt, wacht op het secretariaat. De ouder belt aan en
de leerling komt zelfstandig naar buiten.
ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Indien je kind ziek is, blijft het thuis.
Verwittig het secretariaat bij ziekte of afwezigheid van je kind.
Geef je kind de eerstvolgende les een doktersattest of een door jou geschreven
en ondertekend briefje mee.
Komt je kind of de familie in contact met corona? Verwittig dan meteen de
Academie.
MATERIALEN

De academie voorziet al de materialen.
Persoonlijke materialen bv gsm, step, … zijn niet verzekerd en breng je mee op
eigen verantwoordelijkheid.
AANGEPASTE KLEDIJ

Zorg ervoor dat je kind kleding draagt die vuil mag worden.
Geef je kind een schort, een oud hemd, een grote t-shirt, … mee met zijn/haar
naam in om overaan te trekken. Deze blijft in het atelier.
HONGER EN DORST

Er zijn geen pauzes tijdens de lessen. Wie een koekje of een fruitje meebrengt,
eet dit op tijdens de les als we aan het werk zijn. Tijdens de coronaperiode breng
je je eigen flesje drinken mee. De waterfontein is momenteel afgesloten.
AFWEZIGHEID LEERKRACHT

De academie heeft een sms-systeem om je te verwittigen bij afwezigheid van een
leerkracht.
VAKANTIE

We volgen de vakanties van de dagschool.
Let wel op: de eerste zaterdag van een schoolvakantie is voor ons een lesdag.
EXTRA CORONA

De kinderen wassen steeds hun handen bij het binnen komen op de met hen
afgesproken plaats.
De kinderen worden door de juf/meester buiten opgehaald en ze gaan per
klasgroep naar boven. Vanaf oktober kunnen de leerlingen zelfstandig naar
boven gaan
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