
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                Samen sterk

25 mei 

Lln van L2 en L6
nemen hun 

bestelling mee na 
schooltijd. 

25 mei

Afhaalmoment 
voor L3-L4-L5 

(koekjes + 
materiaal)

26 mei

Lln van L1 nemen 
hun bestelling 

mee na 
schooltijd. 

27 mei

Kleuters halen 
hun bestelling 

op. 

Met dank aan 
het oudercomité

De bestelde 
zakjes LOTUS 
koekjes staan 

klaar. 

De koekjes zijn er!

Gelieve de koekjes en/of het materiaal op deze manier af te halen:
• 1 persoon per gezin om het materiaal af te halen
• U bewaart afstand door aan de eerste vrije kegel te wachten.
• U schuift aan via de kleine poort (ingang) en keert terug via de grote poort (uitgang). 
• De leerkrachten – voorzien van handschoenen en mondmasker - geven u het materiaal van uw 

kind aan. 
• U kan zowel aan de ingang als uitgang uw handen ontsmetten.

maandag 25 mei                                      woensdag 27 mei
11u – 12u: ophalen L3                                                 13-13u30: ophalen peuterklas                 
12u – 13u: ophalen L4                                                13u30 – 14u: ophalen K1A – K2A
13u – 14u: ophalen L5                                                14u – 14u30: ophalen K1B – K2B

14u30 – 15u: ophalen K3A + K3B

L1-L2-L6: is uw kind afwezig op school?
Dan kan u dit afhalen tijdens een afhaalmoment hierboven.  

Lukt dit niet? Gelieve dan de klastitularis te contacteren. 

Update 6

U weet het vast nog wel … u kon bij het oudercomité een zakje 
met lekkere Lotus koekjes bestellen. Deze werden normaal 
geleverd in de week van 25 maart. 

Door het coronavirus werd de levering uitgesteld, maar nu is het 
zover .
De bestellingen van L1 – L2 en L6 zullen maandag of dinsdag 
worden meegegeven na schooltijd.
Zit uw kind in de noodopvang? Dan kan u dit dan meenemen. 

De andere klassen kunnen hun bestelling op een vastgelegd 
moment afhalen. Indien u meerdere kinderen heeft, is het 
belangrijk om de bestelling af te halen op de naam van het kind 
dat u noteerde. 

Gelieve u aan onderstaande richtlijnen te houden. Bedankt. 

Veel smulplezier!


