
Gent, 30 augustus 2021 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Ik stel mij hier graag eens aan jullie voor. 

Mijn naam is Veerle Wille en ben vanaf dit schooljaar de nieuwe directeur voor de kleuter- en 

lagere school Het Eiland op Malem. 

Ik ben helemaal niet zo nieuw in het vak, want ik was 6 jaar directeur van Basisschool De 

Panda op Nieuw Gent. 

Echter heeft de lokroep van Freinet ervoor gezorgd dat ik deze switch maakte! 

Van opleiding ben ik kleuterleidster en ik heb zélf vele jaren lesgegeven in verschillende 

Freinetscholen in Gent in zowel de eerste, tweede als derde leefgroep en ook mijn zoon liep 

school in Freinetbasisschool De Spiegel en later in de Freinetmiddenschool De Wingerd. 

Ik vind het dus boeiend en spannend tegelijk om vanaf dit schooljaar deze nieuwe uitdaging 

aan te gaan, samen met jullie en het hele enthousiaste team van Het Eiland. 

Ik heb er in elk geval al zeer veel goesting in!! 

 

 

Tot binnenkort, 

Veerle. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Belangrijke Info !! - KLEUTER 

o    De eerste schooldag start op woensdag 1 september 2021.  
o    De lessen starten om 8u20. 
o    De kinderen die niet in de betalende vooropvang in het stibo blijven, zijn 

welkom op    
   de speelplaats vanaf 8u. 

o    Wat brengen de kinderen mee? 
 Een boekentasje of rugzak  

 Fruit 

 Een eigen drinkfles 

 Binnenpantoffels 

 Reserve-kledij 

 Pampers (indien je kleuter nog niet zindelijk is) 

o    De schooluren zijn: 
 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  8u20 – 12u10   en  13u45 – 

15u25 

 Op woensdag 8u20 – 11u55 

 Hoe komt dit? De korte speeltijd van de namiddagen worden aan de 

voormiddagen geplakt, zodat de kinderen na elke blok van 2 lesuren 

voldoende kunnen uitwaaien buiten. En omdat woensdag slechts een 

halve schooldag heeft zonder namiddagspeeltijd, houden we daar de 

ochtendpauze op een kwartier. 

 DIT IS NIEUW VANAF DIT SCHOOLJAAR  !!! 

o    De belangrijke klasinfomomenten gaan door op volgende dagen: 

 Maandag 6 september:     * 16u voor de kleuters 
* 17u voor de eerste graad 

 Donderdag 9 september: * 16u voor de tweede graad 
* 17u voor de derde graad 

o    De corona-maatregelen op de scholen lopen erg gelijk met de maatregelen in 

de maatschappij! 
- Ouders kunnen de school enkel betreden wanneer ze een afspraak 

hebben gemaakt. 

- Ouders dragen een mondmasker wanneer ze aan de poort 

verzamelen zonder behoud van afstand en van zodra ze het 

schooldomein (speelplaats of gebouw) betreden. 



- Leerkrachten dragen nog een mondmasker wanneer ze in de klas te 

dicht bij de kinderen komen of bij de collega’s. 

- Er wordt nog steeds maximaal verlucht in alle lokalen. 

- We bewaken de afstand van 1,5 m. 

 

    Grote aandacht voor de dakwerken aan het 

kleutergebouw !!! 

 
- Deze zijn zoals verwacht NIET op tijd klaar geraakt en zullen vermoedelijk 

nog de hele maand september duren! 

- Daarom zullen wij de grote toegangspoort nog even niet kunnen gebruiken. 

- De tijdelijke ingang van het stibo en de kleuterschool in de eerste maand van 

dit schooljaar, bevindt zich in de Houtemstraat, aan de zijkant van de school. 

De ingang van het kleine paadje dat naar onze poort leidt, ligt tussen de 

huisnummers 14 en 12 

- Borden met pijlen zullen jullie de juiste weg tonen. 

- Aan de tijdelijke ingang zullen ook fietsenrekken staan, waar de fietsjes van 

de kleuters kunnen gestald worden. Voorzie zeker een FIETSSLOT! 

 

 

                                                                                                
              Team Het Eiland 



Belangrijke Info !! - LAGER 

o    De eerste schooldag start op woensdag 1 september 2021.  
o    De lessen starten om 8u20. 
o    De kinderen die niet in de betalende vooropvang in het stibo blijven, zijn 

welkom op    
   de speelplaats vanaf 8u. 

o    Wat brengen de kinderen mee? 
 Een boekentas of rugzak met stevige achterzijde (om de boeken en kaften 

te beschermen) 

 Fruit 

 Een eigen drinkfles 

 Voor LO een turnzak met turnpantoffels en andere (turn)kledij 

o    De schooluren zijn: 
 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  8u20 – 12u10 en 13u45 – 

15u25 

 Op woensdag 8u20 – 11u55 

 Hoe komt dit? De korte speeltijd van de namiddagen worden aan de 

voormiddagen geplakt, zodat de kinderen na elke blok van 2 lesuren 

voldoende kunnen uitwaaien buiten. En omdat woensdag slechts een 

halve schooldag heeft zonder namiddagspeeltijd, houden we daar de 

ochtendpauze op een kwartier. 

 DIT IS NIEUW VANAF DIT SCHOOLJAAR  !!! 

o    De belangrijke klasinfomomenten gaan door op volgende dagen: 

 Maandag 6 september:     * 16u voor de kleuters 
* 17u voor de eerste graad 

 Donderdag 9 september: * 16u voor de tweede graad 
* 17u voor de derde graad 

o    De corona-maatregelen op de scholen lopen erg gelijk met de maatregelen in 

de maatschappij! 
- Ouders kunnen de school enkel betreden wanneer ze een afspraak 

hebben gemaakt. 

- Ouders dragen een mondmasker wanneer ze aan de poort 

verzamelen zonder behoud van afstand en van zodra ze het 

schooldomein (speelplaats of gebouw) betreden. 

- Leerkrachten dragen nog een mondmasker wanneer ze in de klas te 

dicht bij de kinderen komen of bij de collega’s. 



- Er wordt nog steeds maximaal verlucht in alle lokalen. 

- We bewaken de afstand van 1,5 m. 

o    Geef in de loop van de eerste week jullie belastingsaangifte van 2020 af op 

school.  
   Alleen dan kunnen wij kijken of u recht hebt op een korting!! 

 

Team Het Eiland 

 

 

 


