Beste ouders, opvoeders en leerlingen van de jeugdateliers
Uw zoon of dochter is dit jaar ingeschreven in onze academie, wij heten hen van
harte welkom! We overlopen graag met u nog een aantal praktische afspraken:

De lessen van de kinderateliers beginnen stipt om 13u30 en eindigen om 15u20 (1e groep),
of om 15u40 en eindigen om 17u30 (2e groep).
− De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden in de klas gebracht en opgehaald.
De andere klassen wachten na de les aan de inkomdeur beneden of op het voorplein op hun
ouders.
− De parking van wasserij Gilberte is enkel toegelaten voor klanten op dat moment. Ook de
stoepruimte op deze plek is géén parkeerplaats of laad- en loszone.
− Het voorplein met fontein is helaas geen ‘kiss and ride’. Hier wachten de leerlingen - spelend
- op hun ouders.
− De stoep en het bushokje bevinden zich buiten het schoolterrein en zijn niet voorzien van
toezicht.
− Indien uw kind(eren) zelfstandig of uitzonderlijk vroeger naar huis mag (mogen) gaan, of
indien u andere afspraken maakt met zoon/ dochter, gelieve dit schriftelijk (per mail) door te
geven aan het secretariaat.
− U vindt een voorlopige extra parking achteraan onze Parktuin ter hoogte van de
Kruisschanslei, aan de overkant van school "De Schans." (zie plannetje). Gelieve uw zoon,
of dochter te begeleiden door het park wanneer u ze komt brengen/ halen.
− We vragen u om de Academie altijd via de inkom aan de voorzijde te betreden en te
verlaten. Tijdens de ophaalmomenten van de kinderateliers voorzien wij kort toezicht op het
voorplein (fontein) ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Er is geen naschoolse opvang
voorzien.
− Gelieve ons bij afwezigheid tijdig te verwittigen via secretariaat.academie@kontich.be of
03/457.42.35. Bij langdurige ziekte mag u steeds een doktersbriefje afleveren.
Openingsuren secretariaat: di. en do. 9u-13u, woe. 13u- 20u en za. 9u-14u
− Er is telkens een kleine pauze voorzien. Neem daarvoor een (gezond) drankje en snack of
koekje mee. Afval altijd in de juiste vuilnisbak, wij sorteren!
− De lift mag niet zonder begeleiding worden gebruikt door leerlingen onder 18 jaar.
− Verloren voorwerpen: bent u iets kwijt? Kom even een kijkje nemen in onze verlorenvoorwerpen-doos. Deze vindt u voortaan in de linkse traphal tegenover de koffieautomaat.
− De volledige kalender met vakantiedagen en activiteiten kan u steeds raadplegen op onze
website. Via onze nieuwsbrief (waarop u als leerling bent ingeschreven) en facebookpagina
houden we u uiteraard ook op de hoogte!
www.academiekontich.be of https://www.facebook.com/AcademieKontich.be/
Wij wensen uw kind een zeer leerrijk en creatief jaar, en staan steeds ter beschikking voor vragen en
suggesties!
Het Academieteam
−

