Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 1 : donderdag 3 september 2020

Beste ouders,
Hopelijk heeft iedereen, ondanks alle
coronamaatregelen, van de voorbije vakantie genoten!
Dinsdag 1 september 2020 zal later bij veel mensen
herinnerd worden als de dag dat de school na de
opgelegde coronamaatregelen weer in zijn totaliteit
openging. Iedereen van de school mag, zonder
uitzondering, weer 5 dagen naar school. Na al de
perikelen van vorig schooljaar is dat voor iedereen een
enorme opsteker. We proberen vanaf dag 1 alles voor
onze leerlingen op de meest normale en gewone manier
te laten verlopen. Tot nu toe lukt dat. De speeltijden
en eetmomenten verlopen op dezelfde manier als
vroeger. De buitenschoolse activiteiten zoals zwemmen
en toneelvoorstellingen mogen doorgaan. In de klassen
van de lagere school hebben de leerlingen reeds met
elkaar kennisgemaakt. De leerlingen van het eerste
leerjaar hebben al enkele letters geleerd. In de hogere
klassen zijn ze volop bezig met het herhalen van de
vorig jaar aangeleerde leerstof. Ook bij de kleuters
hebben de kinderen al leuk gespeeld en verschillende
opdrachten uitgevoerd. De traantjes van de eerste
schooldag zijn allang vergeten.
Toch blijft voor onze leerlingen en leerkrachten heel
belangrijk dat iedereen, jong en oud, rekening houdt
met het coronavirus. Op de website van de school kan

je in ons schooleigen coronadraaiboek alle
veiligheidsmaatregelen lezen die wij op onze school
hanteren. Met de meeste van deze maatregelen zijn
jullie al vertrouwd. Ik wil jullie nu al bedanken om hier
rekening mee te houden.
• Alle volwassenen dragen een mondmasker.
• De wachtende ouders houden steeds de nodige
afstand (1,5 m). Aan de poorten en aan de
hoofingang is het tijdens het afhalen redelijk
druk. We hebben er voor gekozen om de ouders
maar aan één poort te laten wachten. Doordat we
de broers en zussen samen naar buiten willen
laten komen en we de lessen pas om 15.15u.
stoppen, kan het goed zijn dat jullie wat langer
moeten wachten bij het afhalen. We doen ons
best om het afhalen vlot te laten verlopen.
• Bij de leerlingen van het lager die meer dan 4
halve dagen onwettig afwezig zijn moet een
dossier opgestart worden. Er zijn al gezinnen
waar de schooltoelage ingehouden wordt omdat
hun kind in de voorbije schooljaren te veel dagen
onwettig afwezig geweest is.
Opgelet: De kleuters van de laatste kleuterklas
zijn vanaf dit schooljaar leerplichtig en moeten
minstens 290 halve dagen aanwezig zijn!
• Noteer de naam van je kind op de boterhamdoos,
op de koekjesdoos en/of de drinkbeker.

• Enkel water in een drinkbeker of in een plastiek
flesje zijn toegelaten. De kleuters krijgen water
in een beker aangeboden en moeten geen drank
meebrengen.
• De voor- en naschoolse opvang wordt niet door
de school geregeld. Bij vragen wend je je tot
Sophie Neyt, coördinator kinderopvang 011 49 23
63
• Er worden geen briefjes meer meegegeven met
de leerlingen. De berichten kan je bij de klas van
je kind op de site terugvinden en worden ook al
via e-mail verstuurd. Zorg er daarom voor dat de
school over het juiste e-mailadres beschikt.
Ouders zonder e-mailadres krijgen nog een
papieren versie.
Dit schooljaar zal ik iedere maandag, dinsdagnamiddag
en vrijdag vervangen worden door juf Mirella. Je zal op
deze momenten steeds bij haar terecht kunnen. Ik wil
jullie ook nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat
jullie stellen in onze school en we zullen er alles aan
doen opdat jullie kinderen hier een fijn schooljaar
zullen beleven.
Groeten,
Meester Luc

Opvang.
Maandag 28 september 2020 is het geen school. Er
wordt opvang voorzien. Gelieve tijdig je kind in te
schrijven bij het opvangteam!
Eerste schooldag
Eindelijk was het zo ver. Na een hele lange vakantie
mogen we terug naar school. Wel een beetje spannend,
want we maken voor het eerst kennis met onze nieuwe
klas. Ook onze juf of
meester was nog een
beetje onbekend.
Tijdens zoom hebben
we elkaar wel
eventjes gezien, maar
toch is het fijner als
we elkaar in levende
lijve mogen leren
kennen.
Vol ongeduld zaten de
leerkrachten al om 8.10 u. in de klas te wachten op al
die nieuwe gezichtjes. Eén voor één stapten we rustig
naar binnen en wat waren we blij bij het weerzien van
de andere klasgenootjes!
Na het officiële belgerinkel was het nog geen tijd om
de schoolboeken te ontdekken. Met een heerlijk
ontbijt werden al snel de leukste vakantieverhalen

verteld. Na het ontbijt gingen we op verkenning in de
klas en werden al de eerste werkjes gemaakt.
Jeruzalema groepsdans

Vorige week kregen de leerlingen de opdracht om thuis
al eens het dansje van het liedje ‘Jeruzalema’ te
oefenen. Niet simpel, want ook de leerkrachten hebben
stevig moeten oefenen om het dansje onder de knie te
krijgen. Om 15 u. verzamelden we allemaal op de
speelplaats en dansten we allemaal samen. Superleuk,
want zo voelden we ons terug één school!

Kleine verandering in het eerste leerjaar
Juf Paula die al 25 jaar het eerste leerjaar had, maakt
ruimte voor iets nieuw. Ze zegt het eerste leerjaar
heus niet vaarwel, want ze gaat er nog volop helpen.
Meester Jens is de nieuwe meester van 1A. De kindjes
geven hem alvast een dikke duim!

Nieuwe leerlingen!
Onze school telt ook heel wat nieuwe leerlingen.
Ondertussen zitten ze al 2 dagen in hun nieuwe klasje
en hebben ze al wat nieuwe vriendjes gemaakt. Hopelijk
voelen ze zich hier snel thuis.
In de kleuterschool:
Naomi, Alisan, Amar, Ronin,
Ismaïl, Niya, Muhammed Ali,
Rayan, Inaya, Sami, Safiya, Sena,
Nisa Nur, Amaury, Medina en
Ines

In de lagere school:

Mohammed, Yasir, Jarre en Ammar

