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Jaarthema: “Door een roze bril”

Corona liet ons voelen wat het is om heel wat te moeten missen. Nu willen
we weer een positieve kijk stimuleren. We nemen onze roze bril en zijn
benieuwd naar wat voor leuke dingen er te ontdekken zijn!
We gaan samen met de leerlingen en u op zoek naar de positieve dingen
in elkaar, op school en in het leven!
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1 september!
We zijn blij dat we alle leerlingen weer op school mogen ontvangen. We zetten
hieronder nog enkele dingen op een rijtje, zodat 1 september een fantastische
dag wordt!
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Vooropvang: Tussen 7u en 8.10u is er opvang op school (betalend tot 8u).
Inkom via de schoolpoort (inkomhal). U mag uw kind tot aan de speelzaal
begeleiden.
Vanaf 8.10u:
○ Ingang kleuterschool: inkomhal van de school
○ ingang lagere school: grijze hek (linkerkant van de school, (linkerkant van de school,
tussen café “De Chalet” en Watermolendreef 183)
○ Verwelkoming op de speelplaats. Vanwege de coronamaatregelen en de veiligheid van
de kinderen vragen wij de ouders om afscheid te nemen aan de schoolpoort of aan de
grijze poort van het schooldomein.
Uitzondering voor 1 september:
● Ouders van de eerste kleuterklas mogen even mee tot aan de klas. U houdt het
afscheid best kort, dan is het eventuele verdriet ook van korte duur.
● Ouders van kleuters van K2 en K3 mogen mee tot op de speelplaats. Bij
voorkeur slechts 1 ouder. Gelieve bij het belsignaal de speelplaats te verlaten.
● De ouders van kinderen in het eerste leerjaar mogen tot 8.25u met
mondmasker op de speelplaats.
Vanaf 2 september wordt uw kind van aan de inkomhal/ het grijze hek mee door de
leerkrachten begeleid naar de speelplaats.
Belsignaal om 8.25u: de leerlingen verzamelen in hun rijen met de nieuwe leerkracht. De
ouders van kinderen in L1 mogen nog even hun kind uitzwaaien op deze belangrijke dag en
verlaten daarna de school.
Om 12.05u zit de eerste schooldag er op.
Afhalen kleuters:
○ K1: via de inkomhal van de school
○ K2-3: via het grijze hek (linkerkant van de school, tussen café “De Chalet” en
Watermolendreef 183). Fietsjes moet u zelf ophalen in de fietsenstalling aan de
inkomhal.
Afhalen leerlingen lagere school:
○ Voetgangers: grote parking van het stadion (gele hek)
○ fietsers: verlaten de school via het grijze hek (linkerkant van de school, tussen café
“De Chalet” en Watermolendreef 183)
Tot 12.30 uur: opvang op school: ouders mogen hun kind afhalen aan de speelzaal (via de
speelplaats van de lagere school)
Kinderen die naar ‘t Mispeltje (buitenschoolse opvang stad) gaan blijven op school eten
(betalend toezicht tot 12.45 uur) en worden door de bus opgehaald. Reservatie voor ‘t
Mispeltje gebeurt via de stad.
Broers en zussen uit de kleuter- en lagere school kunnen als ze dat willen steeds éénzelfde
in-/uitgang gebruiken. Voor het afhalen kan u dat best even met de leerkrachten van al uw
kinderen bespreken.

Meebrengen naar school: schooltas, water in een herbruikbare fles, fruit in een doosje. Zorg ervoor
dat op alles de naam en klas van uw kind duidelijk vermeld staat! Schoolmateriaal krijgt uw
kind in de klas.
Corona-afspraken voor de 1e schooldag en de komende tijd (tot eind september):
● Ziek zijn = Thuis blijven en de dokter raadplegen!
● Blijvende aandacht voor handhygiëne: veelvuldig handen wassen en ontsmetten op vaste
tijdstippen
● Veel aandacht voor ventilatie (Hou hiermee rekening bij de kledingkeuze voor uw kind). Met
enkele mobiele meettoestellen houden we de luchtkwaliteit in de klassen in de gaten.
● Kinderen krijgen een vaste plaats in hun klaslokaal, de eetzaal.
● Normaal verloop schoolactiviteiten (inclusief zwemmen, oudercontacten op school, …)
● Mondmaskers voor leerkrachten van de lagere school: enkel wanneer afstand houden
onmogelijk is in de klas of op de speelplaats.
● Ouders: dragen een mondmasker op/aan het schooldomein bij brengen/afhalen van hun kind.
Bij brengen/afhalen moeten ouders nog zoveel mogelijk buiten het schooldomein blijven.
● De verschillende in- en uitgangen blijven behouden = vermijden van te veel mensen dicht bij
elkaar.

Nieuws
Afwezigheden
Is uw kind ziek of kan uw kind wegens andere redenen niet naar school komen? Gelieve steeds vóór
9u ‘s ochtends het secretariaat of de leerkracht te verwittigen. Dit kan telefonisch (03 766 45 22)
of via mail.
Onthaal op de speelplaats
Na overleg met ons kinderparlement en de leerkrachten werd er besloten om dit schooljaar niet
langer om 8.10u onmiddellijk naar de klas te gaan. We organiseren nog speeltijd tussen 8.10 en
8.25u zodat de kinderen nog kunnen spelen en bewegen. Om 8.25u gaat de bel en gaan de kinderen
in hun rij naar boven met de leerkracht.
Questi voor ouders!
We starten binnenkort met Questi voor ouders. Dit is een digitaal
communicatieplatform tussen de school en de ouders. Het is de bedoeling dat
brieven voortaan digitaal via Questi aan u worden bezorgd. Zo zullen wij
minder papier verbruiken op school, dat is goed voor het milieu! De leerkracht zal
ook foto’s op die manier met u delen. De klasblogs zullen dit schooljaar
verdwijnen.
U mag binnenkort een brief verwachten, waarin duidelijk zal staan wat u moet doen wanneer we
dit activeren. Zorg ervoor dat u deze goed leest en de stappen volgt. Zo mist u geen informatie of
leuke foto’s!

Algemene informatiebundel
Omdat we weten dat u in het begin van het schooljaar veel nieuw informatie krijgt, hebben we een
algemene informatiebrochure gemaakt, waarin de belangrijkste afspraken van school staan.
Deze brochure is een aanvulling op de informatie die u van de leerkracht krijgt. U kan deze algemene
infobrochure altijd raadplegen via de website, maar hij wordt u ook per mail bezorgd. Neem deze
zeker door, zo start het nieuwe schooljaar goed!
Fruit - koek - traktaties
Om een gezonde levensstijl aan te moedigen vragen wij u om ‘s ochtends
fruit als tussendoortje mee te geven. In de namiddag mag dit een koekje
zijn. Vergeet niet om de verpakking van de koeken thuis te laten en de
koek in een doosje mee te geven.
Op school drinken de kinderen uit hun eigen drinkbus. We vragen u om
deze enkel met water te vullen. Ze kunnen deze op school bijvullen.
Vergeet niet om de drinkbussen en doosjes te naamtekenen!
Is uw kind jarig? Dan vieren wij dat zeker en vast in de klas!
Wil u een traktatie voorzien? Dat mag, maar moet zeker niet. Indien u toch iets wenst te voorzien,
dan kan u hieronder de afspraken lezen.
Wat mag wel?
○ Kleine zelfgemaakte koekjes, fruit, een zelfgemaakte cake,... om samen op te eten in
de klas.
Wat niet?
○ Snoep, chips, speelgoed, uitdeelzakjes, taarten, donuts,...

Leesouders gezocht!
Om het technisch lezen van onze leerlingen te verbeteren organiseren op
school leesgroepjes voor het 1ste tot en met het 3de leerjaar. Deze
groepjes worden begeleid door onze taalcoach, de leerkracht en
zorgleerkrachten, maar extra hulp is nodig om dit goed te kunnen
begeleiden. Daarom hopen wij te kunnen rekenenen op enkele
(groot)ouders die zich elke week (of in een beurtrol) hiervoor willen
engageren.
Heeft
u
interesse?
Graag
een
seintje
aan
liesann.vanmol@olvp.be of via het briefje dat nog volgt.
Alvast bedankt!
Schooltoelage
Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair
onderwijs volgen in een door de Vlaamse
Gemeenschap
erkende,
gesubsidieerde
of
gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een
schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden
voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt
het de schooltoeslag automatisch als het er recht
op heeft. Er is geen aanvraag nodig.
De schooltoeslag wordt tussen september en december betaald. Dat gebeurt één keer per schooljaar.
Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.
Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op www.schooltoeslagen.be.
Heb je nog vragen? Neem contact op via ons contactformulier of via info@groeipakket.be.
Groene speelplaats
Traag, maar zeker gaat ons project verder: de aanvraag van vergunningen, het uitwerken van
technische tekeningen is volop bezig. Binnenkort bouwen we met een werkgroep van ouders en
leerkrachten al een buitenkeuken, waarin onze kinderen volop experimenteel kunnen koken met
natuur(lijk) materiaal!

Familienieuws
We verwelkomen:
Rio, een kleinzoon voor juf Veerle (leerkracht bewegingsopvoeding)
Miro , een broertje voor Abel (L3B) en Tijl (L5A) De Prijcker
We nemen afscheid van:
Félicienne Defraene, oud-leerkracht van onze kleuterschool
Peter Baert, papa van Sanne Baert (oudercomité en verkeerswerkgroep) en bompa van Ines
Daelman (L1C)

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
September
Wo 1

Eerste schooldag

Do 2

zwemmen 2e en 6e leerjaar

Vr 3

bezinningsviering LS (9 en 11 uur)

Ma 13

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 16

L5 + L6: Sportmarkt

Vr 17

Strapdag

Di 21

K1: oudercontact

Do 23

K1: oudercontact

Oktober
Vr 1

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Za 9

Eerste Communie (L2)

Wo 13

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Vr 15

Schoolfotograaf

Di 19

KS: oudercontact
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 21

KS: oudercontact

Za 23

Eetfestijn

Di 26 - Do 28

LS: oudercontact

Vr 29

LS: rapport 1

November
Ma 1 - Zo 7

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Do 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Ma 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 19

Presentatiefeest

December
Wo 1

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Ma 6

Sinterklaas op school

Di 14

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 24

Kerstavond: Einde schooldag om 12.05u
Rapport 2

Ma 27

Start kerstvakantie

Januari
Zo 9

Einde kerstvakantie

Wo 19

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Februari
Ma 7

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 10

Infoavond “naar het secundair”

Di 15 - Do 17

KS: oudercontact

Di 22 - Do 24

LS: oudercontact

Vr 25

Rapport 3

Ma 28

Start krokusvakantie

Maart
Zo 6

Einde krokusvakantie

Di 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

April
Ma 4 - Ma 18

Paasvakantie (+ Paasmaandag)

Di 19

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Ma 25

L2: Sportdag

Ma 26

L1: Sportdag

Wo 27

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Vr 29

Rapport 4

Mei
Di 3

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Ma 9

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Za 21

Schoolfeest

Do 26 - Vr 27

Onze - Lieve - Heer - Hemelvaart + brugdag = GEEN SCHOOL

Di 31

L6: Vertrek openluchtklassen

Juni
Vr 3

L6: Terugkomst openluchtklassen

Ma 6

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Ma 13

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 14

L5: Vertrek openluchtklassen

Vr 17

L5: Terugkomst openluchtklassen

Di 21 - Do 23

KS: oudercontact

Vr 24

LS: Schoolreis

Ma 27

Rapport 5

Ma 27 -Di 28

LS: oudercontact

Wo 29

Dankavond

Do 30

Laatste schooldag (einde om 12.05u)

