Vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim – zetel : Tervuursesteenweg 2 – 2800 Mechelen

2015-2016 Pagina 1/1

VRIJE KLEUTER- en LAGERE SCHOOL
STATIONSSTRAAT/BEUNT/MIJLSTRAAT
2570 DUFFEL
015 30 38 38
VRIJ ONDERWIJS DUFFEL

VZW KATHOLIEK ONDERWIJS DE PELGRIM

Crisiscommunicatie aanslagen Brussel 2
Beste ouders,
Naar aanleiding van de aanslagen hebben wij deze namiddag een advies gekregen
van het ministerie van onderwijs. Hierin staan een aantal extra maatregelen rond
toezicht en toegang. Daarnaast ook het verloop van de volgende dagen.
Hoe vertrekken kinderen vanuit de school naar huis?
-

-

Kinderen die normaal naar het Speelnest gaan, worden ook vandaag met de rij
langs een veilige weg (over ons schooldomein) naar het Speelnest gebracht.
Deze opvang is desnoods langer geopend zodat alle kinderen opgevangen
kunnen worden tot ze afgehaald worden. (NVT voor Beunt en Mijlstraat)
Zij mogen onderweg NIET uit de rij gehaald worden!!!
Kinderen die normaal afgehaald worden op school, kunnen ook de volgende
dagen afgehaald worden. Er zal extra toezicht zijn aan de schoolpoort.
Kinderen die met een rij de school verlaten, mogen de school in een rij verlaten,
zij het meer gespreid! (NVT voor Beunt en Mijlstraat)

Afspraken omtrent het brengen en afhalen van de kinderen:
Zolang het dreigingsniveau op 4 blijft staan, vragen wij jullie om met het volgende
rekening te houden:
 Hou bij het afhalen en brengen van de kinderen de aanwezigheid zo kort
mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat het overzicht op het schooldomein vergroot
wordt en dat we personen die hier niet thuishoren sneller kunnen
detecteren. Probeer gespreksgroepen aan de poort zoveel mogelijk te
vermijden.
 Trek de deur/poort iedere keer je het schooldomein binnenkomt, achter je dicht.
 Hou de evacuatiewegen zoveel mogelijk vrij. Parkeer ENKEL daar waar dit
toegestaan is.
Extra-muros-activiteiten
Tot aan de Paasvakantie zullen alle activiteiten buiten de schoolmuren afgelast
worden. Vieringen in de kerk, doedagen, … zullen dus NIET doorgaan.
Middag
We raden ook aan van alle kinderen tijdens de middagen te laten ineten. Alleen wie
afgehaald wordt, mag over de middag thuis gaan eten.
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