
                   

  
 

                            Nieuwsbrief 15 september 2020 

 

Toezichters 
 

Vanaf donderdag is er een nieuwe dame in ons toezichtersteam. 

Giovanna helpt Marek, Mo en Kasper onder de middag. 

Giovanna is tevens mama van een instappertje in onze school. 

Eind september vervoegt ook Esperanza ons toezichtersteam. 

 

Gegevens 
 

Is je telefoonnummer gewijzigd of ben je verhuisd? Vergeet dit niet op het 

schoolsecretariaat te melden. Zo kunnen wij je gegevens updaten. Het is belangrijk dat we 

jullie kunnen bereiken indien nodig. Twijfel je? Contacteer ons gerust hierover. 
 

Afwezig? 
 

Verwittig steeds als je kindje niet naar school komt.  

Kinderen van het lager hebben altijd een briefje nodig. De te gebruiken briefjes vind je in de 

agenda van je kind.  

Deze ziektebriefjes kan je zelf invullen. Het zijn er maximum vier per schooljaar voor 

maximum drie opeenvolgende dagen. 

Zijn de 4 briefjes op of is je kind langer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig, dan is er een 

doktersattest nodig. 

Indien uw kind op doktersadvies het corona resultaat van een gezinslid afwacht, vraag dan 

ook voor uw kind een attest.  

In deze coronatijd weet je soms niet goed of je met je kind naar de dokter moet. 

Nieuwsgierig naar de beslisbomen hieromtrent?  

Hieronder vind je deze voor het kleuteronderwijs en daaronder voor het lager onderwijs. 

 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-

_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_20200905.pdf 

 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-

_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf 

 

 

Formulieren 
 

Bedankt iedereen om de meegegeven documenten zo spoedig 

te hebben in orde gebracht. 

Dat hielp onze administratie een pak sneller gaan.  

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_20200905.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_20200905.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200818.pdf


 

 

Ateliers-Forum 

 

Donderdag 24 september starten we met ateliers in de lagere school en vrijdag 18 

september is ons eerste forum. Met al onze kinderen, maar zonder ouders. 

Foto’s zie je gauw op de klasblogs verschijnen! 

 

Verjaardagen 

 

Kinderen brengen graag iets mee naar school als ze jarig zijn.  

Dit is geen verplichting.  

Voorlopig kunnen enkel individueel in de fabriek verpakte traktaties. 

Even leuk is een klasgeschenkje: een boek, een puzzel, een bal, een springtouw. 

Nogmaals, dit is geen verplichting en geef er aub niet te veel geld aan uit. 

 

10 uurtjes 

 

Kinderen brengen zelf hun 10 en 4 uurtje mee. 

Op school hebben we graag dat die uit iets gezonds bestaan. We stellen voor 4 dagen in de 

week fruit, groente of een boterhammetje en een laatste dag een koek.  

Het is niet de bedoeling chocoladerepen, snoepbars, slagroomkoeken als 10 of 4 uurtje mee 

te geven. Ook wij proberen ons hier aan te houden!  

We weten het, het is niet altijd makkelijk 😉 

 

Zwemmen 

 

Voorlopig kan het zwemmen voor kleutertjes en voor het eerste leerjaar niet doorgaan. 

De zwembaden hebben door de coronamaatregelen een capaciteitsgebrek. 

Het eerste leerjaar doet in de plaats een uurtje beweging met  juf Marjan.  

 

Studenten 

 

Jaarlijks hebben we het geluk beroep te kunnen doen op studenten orthopedagogie.  

Ook dit jaar zijn er studenten van HoGent en van de universiteit. Zij bieden hulp in de klas en 

worden over de middag ook ingeschakeld om extra leesondersteuning te geven. 

Dankjewel 
 

Bedankt iedereen voor het zo goed mogelijk opvolgen van de maatregelen. Mondmaskers, 

afstand houden, handhygiëne, de school niet binnenkomen als het niet nodig is, niet in de 

gangen blijven. We weten dat het niet evident is en kijken samen met jullie uit naar andere 

tijden. Voorlopig houden we ons best strikt aan de maatregelen om een strengere fase in de 

scholen te voorkomen.  

Vriendelijke groeten 

Sophie 


