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WOORDJE DIRECTIE
Beste ouders,

We zijn blij jullie terug te zien en jullie kinderen weer zo
normaal mogelijk te mogen ontvangen op onze school.
In deze nieuwsbrief kunnen jullie alle informatie vinden die
belangrijk is om de veiligheid op school te garanderen.
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Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te
contacteren.
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CORONAMAATREGELEN
Algemene regels
-

Leerlingen en kleuters dragen geen mondmasker.
Kleuterjuffen dragen in de klas geen mondmaskers.
Leerkrachten in de lagere school dragen in de klas een mondmasker als ze tussen de leerlingen
lopen.
In de gangen en op de speelplaats dragen leerkrachten altijd een mondmasker.
Wij wassen/ontsmetten onze handen regelmatig: betreden school, na toiletbezoek, voor de
maaltijd, voor verlaten school, na niezen, snuiten of hoesten, …

Zieke leerling/leerkracht
-

Laat uw kind thuis als het ziek is.
Als uw kind ziek wordt op school, bellen we ouders om het kind zo snel mogelijk af te halen. Bij
COVID symptomen wordt het kind in een apart lokaal gezet. Dit lokaal wordt nadien ontsmet.
Bij een besmetting wordt het CLB gecontacteerd. Zij beslissen verder welke stappen er genomen
worden.
Leerkrachten blijven thuis als ze ziek zijn of gaan onmiddellijk naar huis als ze ziek worden op
school.

Ouders op school
-

-

We proberen ouders op school zoveel mogelijk te beperken.
Maak een afspraak indien u vragen heeft.
Draag een mondmasker en hou voldoende afstand als u de school binnenkomt.

Speelplaats
-

De leerlingen spelen in 2 groepen. De kleuters en het 1e en 2e leerjaar spelen samen, daarna
spelen de leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar.
Het materiaal op de speelplaats mag gewoon gebruikt worden.
Leerkrachten bewaken met mondmasker.
Tijdens de voormiddag mogen de leerling een stuk fruit, groente of boterham eten. In de
namiddag mag een droge koek (zonder verpakking).

Traktaties
-

Trakteren mag enkel met individueel voorverpakte dingen. Zelfgemaakte traktaties mogen
jammer genoeg niet.
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Middagpauze
-

-

Alle leerlingen en kleuters eten in de klas.
Voorzie een drinkbus met water, er worden geen bekers uitgedeeld. Water kan wel bijgevuld
worden op school.
Kinderen die thuis gaan eten, vertrekken om 12u05 of worden opgehaald.
De poort gaat terug open om 13u10, de namiddag start om 13u25.

Uitstappen
-

-

Momenteel mogen we uitstappen laten doorgaan. Dit kan nog veranderen in de loop van het
schooljaar.
Uitstappen gaan door als het op een veilige manier kan.

BRENGEN EN AFHALEN
Kleuterschool
-

-

De instappers (inktvisjes) mogen door een ouder afgezet worden aan de deur van de klas. Ouders
moeten wel een mondmasker dragen.
De kleuters van de leefgroepen (giraffen- en pauwenklas) worden afgezet aan de refterdeur tussen
8u15 en 8u30. Zij gaan daarna spelen op de speelplaats.
Kleuters worden via de refterdeur opgehaald om 15u20. U wandelt binnen, neemt uw kleuter mee
en verlaat de school langs de hoofdingang.

Lagere school
-

-

Leerlingen komen binnen langs de schoolpoort tussen 8u15 en 8u30. Zij gaan daarna spelen op de
speelplaats.
Leerlingen die alleen naar huis gaan verzamelen na het belsignaal aan de rode lijn op de
speelplaats. Leerlingen vanaf het 4e leerjaar mogen alleen naar huis en mogen broer(s)/zus(sen)
meenemen. Zij verlaten eerst de school.
Ouders die hun kind(eren) komen afhalen wachten buiten met voldoende afstand in een rij. Een
leerkracht geeft teken om uw kind op de speelplaats af te halen. Hou rekening met de richting en
draag een mondmasker.

Voor- en nabewaking
-

De voorbewaking gaat door in de refter van 7u30 tot 8u15. Je zet je kind af aan de schoolpoort,
bel even aan indien de poort toe is.
De nabewaking gaat door in de refter of op de speelplaats van 15u35 tot 17u30 en op woensdag
van 12u20 tot 14u00. Bel aan de schoolpoort om uw kind(eren) af te halen.
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VOORSTELLING TEAM
KLEUTERSCHOOL:





K01 - inktvisjesklas: juf Kristel, juf Soumaya (vanaf oktober)
K02 - giraffenklas: juf Hannelore
K03 - pauwenklas: juf Eva
zorgjuf: juf Anna (vanaf oktober juf Kristel)

DIRECTIE:


SECRETARIAAT:


LAGERE SCHOOL:












1A: juf Charlotte
1B: meester Guy en juf Anissa (op woensdag)
2A: juf Chris en juf Annemie
2B: juf Rasha en juf Anissa (op maandag)
3A: juf Evelien
3B: juf Birgit en meester Jeroen (op woensdag)
4: juf Sofie, juf Karlien en juf Saskia (op vrijdag)
5A: juf Evelyn, juf Saskia (op woensdag)
5B: juf Karen
6A: juf Jolien
6B: juf Elfi

juf Wendy

ZORGCOÖRDINATOR:


juf Veerle V.

BELEIDSONDERSTEUNER:


juf Nikki

ZORGTEAM








TURNEN:



Iris Smekens

meester Kevin
meester Jeroen

juf Anissa
juf Isabelle
juf Saskia
juf Nikki
meester Jeroen
juf Alexia
juf Veerle D. (extra)

BELANGRIJKE DATA
VAKANTIES:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:

2 november – 8 november 2020
21 december 2020 - 3 januari 2021
15 februari – 21 februari 2021
6 april - 18 april 2021

ANDERE BELANGRIJKE DATA:
Warm Winters Wijkfeest:
17 december 2020
e
e
bosklassen – 3 +4 leerjaar: 31 maart – 2 april 2020
zeeklassen – 6e leerjaar:
17 mei – 21 mei 2021
schoolfeest:
vrijdag 28 mei 2021

VRIJE DAGEN:
Verlofdag:
Verlofdag:
Wapenstilstand:
Verlofdag:
Verlofdag:
Verlofdag:
O.L.H. Hemelvaart:
Pinkstermaandag:

vrijdag 18 september 2020
maandag 5 oktober 2020
woensdag 11 november 2020
maandag 11 januari 2021
vrijdag 29 januari 2021
woensdag 28 april 2021
donderdag 13 mei 2021
maandag 24 mei 2021
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NIEUWE SCHOOLUREN
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur

– 12.05
– 12.05
– 12.05
– 12.05
– 12.05

uur
uur
uur
uur
uur

13.25 uur – 15.20 uur
13.25 uur – 15.20 uur
13.25 uur – 15.20 uur
13.25 uur – 15.20 uur

INFO-AVOND
-

-

De algemene info-avonden gaan niet door omwille van de coronamaatregelen.
In de loop van volgende week ontvangt u een bundeltje met afspraken per leerjaar of voor de
kleuters het boekje van de kleuterschool.
Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd door de klasleerkracht voor een kort gesprek
vanaf de 3e week van september.

ZWEMMEN
De zwembeurten zijn ook dit jaar weer aangepast. In de kalender, verder in de nieuwsbrief, staat er
duidelijk wanneer welke klas gaat zwemmen. Ook via het agenda kan u het zwemmen volgen.
ZWEMMEN GROENENHOEK BERCHEM:
op maandagvoormiddag 1e beurt: de klassen van het 1e en het 2e wisselen elkaar af
op maandagvoormiddag 2e beurt: 3e of 4e leerjaar om de twee weken
ZWEMMEN VELDSTRAAT ANTWERPEN:
op donderdagnamiddag: 5e of 6e leerjaar om de twee weken
(Het leerjaar dat zwemt, blijft ineten. Zij vertrekken al om 13u00 naar het zwembad.
Zorg dat het zwemgerief steeds in orde is. Zorg voor een goede zak met een handdoek en een badpak
voor de meisjes en een aanspannende zwembroek voor de jongens. Lange haren moeten ook steeds in een
staart.
Het zwemmen wordt gefactureerd via de maximumfactuur.
Zwembeurten starten normaal in de week van 14 september.
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TURNUNIFORM
-

De kinderen van het 1e leerjaar krijgen het turnuniform van de turnmeester.
Andere kinderen maken via de klasleerkracht een afspraak bij juf Wendy om het turnuniform te
krijgen.

Prijs turnuniform:
(Dit bedrag wordt verrekend via de schoolrekening.)
-

short: € 9
t-shirt: € 11
turnzak: € 6
combinatie (short, t-shirt en turnzak): €25

TOESTEMMING FOTO’S
Als school mogen wij niet zomaar foto’s van uw kinderen trekken en gebruiken. Als ouder moet u hier
toestemming voor geven.
- Ouders van nieuwe leerlingen zullen deze vragenlijst ontvangen bij het gesprek in september.
- De toestemming voor leerlingen die hier vorig schooljaar al zaten, blijft gelden. Indien u uw keuze
wil wijzigen kan dit.

JARIGEN – september
2/9

juf Wendy

3/9

Michael – 4A

15/9

Imran – 1B

Mohamed – pauwenklas

Thomas – 5B

5/9

Esraa – pauwenklas

Diaguine – 3B

7/9

juf Birgit

Kinsford – 1B

8/9

Ayaan – giraffenklas

juf Hannelore

10/9

Soufiane – pauwenklas

18/9

Amir – 1A

Soulayman – giraffenklas

20/9

Abdullah – 3A

juf Evelien

23/9

juf Rasha

Artur – 3B

30/9

Bilal – giraffenklas

Ahmed – 2B
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KALENDER - september
MAANDAG

7

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

zwemmen 5e lj

GEEN SCHOOL
= pedagogische studiedag

24

25

26

27

fietsklassen 4e lj (vm)

14

15

16

zwemmen 2A en 4e lj

21

22

23

zwemmen 2B en 3e lj

28

zwemmen 6e lj

29

30

zwemmen 1A en 4e lj
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