
 

Brugge, 3 september 2019 

Betreft : aanwezigheid in de huiswerkklas 

Beste ouder(s), 

wij willen graag de afspraken rond de huiswerkklas nog eens duidelijk op een rijtje zetten voor de kinderen                  
van het 2de leerjaar tot en met het 6de leerjaar: 

Op maandag, dinsdag en donderdag: 
➔ de kinderen gaan om 15u50 allemaal naar het voetbalpleintje. 
➔ om 16u15 start de huiswerkklas. Alle leerlingen die werden ingeschreven gaan verplicht naar het              

schoolrestaurant of de begeleide studie {klas juf Ann (ma) of klas juf Nele/meester Bert(di).} De               
andere leerlingen gaan op dat moment naar de kleuterspeelplaats. De begeleide studie is enkel in               
overleg tussen ouders, klasleerkracht en zorgcoördinator.  

➔ de huiswerkklas duurt tot 16u45 voor L2 en L3. De leerlingen van L4, L5 of L6 kunnen bij inschrijven                   
kiezen om tot 16u45 of tot 17u00 te blijven. 

➔ de avondopvang eindigt om 18u30. Op woensdag is dit 18 uur. 

Op woensdag en vrijdag gaat iedereen direct naar de kleuterspeelplaats. 

De registratie van je kind voor de huiswerkklas kan je doorsturen via dit webformulier. 

Registreer je je kind toch liever via een strookje, mogen wij dan vragen om deze brief af te drukken, het                    
strookje in te vullen en af te geven aan de klastitularis en dit ten laatste op dinsdag 10 september 2019. 

Als jouw kind is ingeschreven maar om de een of andere reden niet aanwezig kan zijn in de huiswerkklas, dan                    
moet dit schriftelijk meegedeeld worden in de agenda. Als kinderen zonder verwittigen afwezig zijn, worden               
de ouders daarvan verwittigd. Dit omwille van de veiligheid van jouw kind.  

Met vriendelijke groet, 
het schoolteam 

 
HUISWERKKLAS - SCHOOLJAAR 2019 - 2020 

Mijn zoon/dochter _______________________________________________ (naam van je kind) uit klas L_____  

blijft op volgende momenten altijd in de huiswerkklas van 16u15 :  

maandag 
juf Rachel en juf Caroline 

dinsdag 
juf Hanne en juf Caroline 

donderdag 
meester Joost en juf Caroline 

voor L2 tot en met L6 
❍ tot 16.45 u 

voor L2 tot en met L6 
❍ tot 16.45 u 

voor L2 tot en met L6 
❍ tot 16.45 u 

enkel voor L4, L5 of L6 
❍ tot 17.00 u 

enkel voor L4, L5 of L6 
❍ tot 17.00 u 

enkel voor L4, L5 of L6 
❍ tot 17.00 u 

en  
❍ mag na de studie alleen naar huis of 
❍ moet na de studie naar de opvang op de kleuterspeelplaats of blok B 

Handtekening van de ouder of verantwoordelijke : _________________________________________________ 
 

 
Karel de Goede VZW 

https://forms.gle/HRWftT6D73YLtcb78

