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Beste ouders,  

Eind augustus stralen meer ogen dan anders.  

Kinderen kijken uit naar hun nieuwe juf(fen)of meester(s),  

naar hun nieuwe schooltas en schrijfgerei.  

Natuurlijk zijn er ook kinderen met een klein hartje  

want er is teveel onbekends dat hen te wachten staat.  

Ook de juffen en de meesters zijn klaar  

na de vele werken die gerealiseerd zijn tijdens de zomervakantie.  

Ik wil voor de gerealiseerde werken ook een oprechte dank uitspreken aan het oudercomité. 

Het schoolteam kijkt vol verwachting uit naar het nieuwe schooljaar dat zich aandient.  

Het nieuwe schooljaar wordt een boeiende ontdekkingstocht waarbij we al onze kinderen willen laten 

groeien tot echte helden, ieder volgens zijn talenten! 

 

  Namens het schoolteam en het schoolbestuur 

wens ik ieder een fijne start toe van het nieuwe schooljaar! 

   Hartelijke groet, 

  Tamara Van Loo, directeur 

Schoolinfo  

In deze schoolinfo tracht ik reeds startinformatie mee te geven. Op 1 september volgt het 2e deel met 

info over de prioriteiten die we in de kijker zetten het komende schooljaar, een blik op de gerealiseerde 

werken en bijkomende informatie. 



Een hart onder de riem voor Saartje 

Beste ouders, 

Bij  Saartje uit klas 5B werd tijdens de zomervakantie opnieuw leukemie vastgesteld.    

Saartje staat opnieuw  voor een moeilijke periode. De behandeling bestaat uit chemothe-

rapie voor  1 jaar. Wij willen vanuit de school aan Saartje het allerbeste toewensen en vooral veel moed. 

Ook aan de ouders en de broers van Saartje willen we alle steun bieden.  

Saartje heeft zelf ook een wens, namelijk heel veel kaartjes ontvangen. Wij willen deze wens dan ook ze-

ker in vervulling te zien gaan. 

Vorig schooljaar heeft Saartje les kunnen volgen via Bednet en Onderwijs aan huis.  Binnenkort starten wij  

deze werking opnieuw op.  

Om de klasgenootjes mee te ondersteunen bij de afwezigheid van Saartje werken we samen met het CLB  

en het UZ Gent. 

Welkom aan 

Op 1 september heten we  nieuwe leerlingen welkom op onze school: 

Fran, Maurits, Céleste en Bram.  

We hopen dat ze snel hun weg vinden op onze school. 

 

Start schooljaar 

Wij starten het schooljaar in pandemieniveau geel. Wij kunnen de schoolwerking voor heel wat zaken op 

een gewone manier laten doorgaan. Er zijn echter ook aanpassingen omwille van covid-19. Ik geef in deze 

schoolinfo al enkele afspraken mee.  

 Verwelkoming eerste schooldag 

 Wij wensen de aanwezigheid van ouders op school te beperken en opteren ervoor om op de eerste  

 schooldag enkel de ouders van de kinderen uit de Bijtjesklas tot in de klas te laten komen. 

 Voor de andere kinderen zal het afscheid korter zijn en beperkt worden tot uitzwaaien aan de  

 schoolpoort. 

Mag mijn  kind naar school—de beslisboom geeft meer duidelijkheid 

Bij de voorbereiding van het schooljaar stellen we alles in het werk om de kinderen zo lang mogelijk alle-

maal naar school te kunnen laten gaan. 

Mogen we vragen om uit zorg voor anderen, als je terugkeert uit vakantie, uit een rode zone, om de gel-

dende maatregelen rond quarantaine en testen na te leven? Wij ontvangen graag een seintje als je zoon/

dochter niet kan starten op 1 september omwille van quarantaine. 

Er leven vast vragen over de aanpak op school i.v.m. symptomen die we vaststellen, wie betrokken zal 

zijn bij contactopsporing, enz. Wij baseren ons op de beslisboom (2 bijlagen) die meer duidelijkheid geeft. 

Indien er nog vragen zouden zijn, dan mag er gerust contact opgenomen worden. 



   Vanaf 8u. kunnen de kinderen op de school terecht. 

  Er staan nog steeds wasbekkens op beide speelplaatsen en vragen dus dat de kinderen hun  

  handen wassen wanneer ze op school aankomen. 

Speelplaatsindeling  

  Wij zullen op beide vestigingen werken met 2 speelplaatszones. 

  Op Kouterstraat 14 (hier zitten de kinderen van het 2e tot 6e leerjaar) vormen de kinderen  

  van het 2e, 3e en 4e leerjaar een speelbubbel en de kinderen van het 5e en 6e leerjaar vor 

  men ook een speelbubbel. 

  Op Kouterstraat 3-5 (hier zitten de kleuters en kinderen van het 1e leerjaar) zullen de kin 

  deren van de Bijtjesklas, Beertjesklas en Dolfijnenklas samen spelen in een bubbel.   

  De kinderen van de Vlinderklas en 1e leerjaar vormen een andere bubbel. 

  In elke bubbel zal een spelaanbod voorzien zijn. De kinderen wisselen volgens een beurtsys- 

  teem van bubbel en kunnen zo van alle spelmaterialen gebruik maken. 

  Indien er toch een besmetting zou zijn en er is sprake van quarantaine, dan trachten we dit  

  door de bubbels te beperken zodat niet alle kinderen thuis hoeven te blijven. 

Blijven eten op school 

  De kinderen kunnen in pandemieniveau  geel naar huis gaan om te eten. 

  Zij komen ten vroegste om 13.10u. terug naar school en dienen bij aankomst hun  

  handen te wassen. 

  Wij starten met warme maaltijden vanaf donderdag 3 september. Gelieve het briefje dat  

  meegegeven wordt op 1 september zo snel mogelijk ingevuld af te geven aan de klasleer- 

  kracht. 

  De kinderen van de Bijtjesklas en Beertjesklas eten in hun eigen klas. 

  Op school schenken we kraantjeswater. De kinderen kunnen ook hun eigen hervulbare drink- 

  bus, gevuld met water, van thuis meebrengen.  

  Door het zeer beperkt verbruik van flesjes water bij kinderen, zullen we afstappen van dit  

  aanbod. 

Traktaties bij verjaardagen 

  Traktaties worden in pandemieniveau geel opnieuw toegestaan. 

  Er zijn wel voorwaarden: 

  - we blijven opteren voor een gezonde traktatie 

  - de traktatie is niet zelfgemaakt en is apart verpakt 



Op uitstap 

 De uitstappen mogen in pandemieniveau geel doorgaan. 

 Wij dienen wel steeds rekening te houden met de maatregelen en informeren steeds naar  

 de gaande afspraken op de plaats van bestemming. 

Meerdaagse uitstappen—zeeklassen 

 De zeeklassen mogen in pandemieniveau geel doorgaan. 

 De leerkrachten zijn volop bezig met de voorbereiding. Wij ontvingen reeds het draaiboek en  

 wachten nog concrete informatie over de weekplanning en kamerverdeling af. 

 De info voor ouders wordt in de refter voorzien op maandag 14 september (klas 5A om 19u. en klas 

5B om 20u.) en op dinsdag 15 september (klas 6A om 19u. en klas 6B om 20u.) De organisatorische 

afspraken worden nog meegedeeld. Op de infomomenten komen geen kinderen mee. 

Zwemmen 

 Momenteel kunnen we pas midden september starten met het zwemmen.  

Infomoment bij de start van het schooljaar 

 Enkel voor de ouders van kinderen uit de Bijtjes– en Beertjesklas gaat het infomoment in de klas 

door op woensdag 2 september om 19u., met 1 ouder per kind. 

 Voor de andere klassen voorzien de klasleerkrachten info over hun klaswerking op papier. 

 Bij vragen of onduidelijkheden  is de klasleerkracht bereid tot het verschaffen van bijkomende info. 

 Dit kan bij een afspraak na schooltijd, of telefonisch contact, of via teams. 

Einde van de schooldag— afhalen kinderen—rangbegeleiding 

 Wij hebben vorig schooljaar de rangbegeleiding voorkinderen van de lagere school tot aan het gras 

 veld/grote parking positief ervaren. Dit schooljaar zetten we dit verder. 

 Wij vragen dan ook dat kinderen niet uit de rangen gehaald worden zodat de begeleiding effectief  

 tot aan het grasveld kan gebeuren. 

 Om het afhalen van kinderen op de kleuterschool op het einde van de dag (om 15.10u.) vlotter te 

 laten verlopen, wensen we het daar anders aan te pakken. 

 De kinderen  van de Dolfijnenklas, Vlinderklas en 1e leerjaar zullen per klas opgesteld staan   

 onder het overdekte. De kinderen van de Bijtjesklas en Beertjesklas wachten in de klasgang. 

 We vragen dat 1 (groot)ouder zijn/haar kind afhaalt. 

 De toegang voor het afhalen gebeurt langs het grote grijze hekken aan zijde woonzorgcentrum. 

 De (groot)ouder die het kind/de kinderen afhalen verlaat de speelplaats via het groene hekken  

 waar ook de kinderen van de lagere school toekomen, namelijk het grasveld aan de grote parking. 

  



 

Wat verandert er bij de start van het nieuwe schooljaar… 

 Het eerste leerjaar is verhuisd naar Kouterstraat 3-5. 

 Vanaf 1 september is er leerplichtverlaging. Meer info hierover kunnen jullie in het filmpje verne-

men via deze link https://www.youtube.com/watch?v=u96pcwG-UQY  

 

 Indien je kind uitzonderlijk alleen naar huis mag fietsen of wandelen, dan worden we op school hier 

 graag van op de hoogte gebracht. Willen jullie dit in de agenda noteren of een seintje geven aan het 

  secretariaat? 

Plaats voor de fietsen 

 De kleuters en kinderen van het 1e leerjaar zetten hun fiets aan het groene hekken bij het betreden 

van de school.  

 De kinderen van het 2e, 2e en 4e leerjaar zetten hun fiets op de lagere school. 

 De kinderen van het 5e en 6e leerjaar zetten hun fiets op de kleuterschool. 

 

Studie 

 De studie voor kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar zal reeds starten op donderdag 3 septem-

ber. 

 De kinderen die in de studie verwacht worden, gaan niet mee met de rang, maar blijven op de 

speelplaats. 

 De studie eindigt om 16.30u. Wij vragen om de kinderen die in de studie blijven, pas op te halen om 

16.30u. 

 Indien je zoon/dochter verwacht wordt in de studie, maar door omstandigheden niet aanwezig 

moet zijn, dan stellen we het op prijs de school hiervan op de hoogte te brengen en hierbij de toe-

stemming van ouders mee te delen. 

Schoolomgeving  - dragen van mondmasker 

In de omgeving van de school, volledige Kouterstraat en zone woonzorgcentrum,  

zal het verplicht zijn om op schooldagen, tussen 7u. en 19u., een mondmasker te 

 dragen. 

Afhalen kinderen—betreden van de school 

Het is verplicht om bij het betreden van de school een mondmasker te dragen, 

handen te wassen aan het wasbekken of te ontsmetten met de dispensers die 

aan de ingang opgesteld staan. 

 MONDMASKER VERPLICHT 

       

 

 

 

 OP SCHOOLDAGEN 

TUSSEN 7U. EN  19U. 

https://www.youtube.com/watch?v=u96pcwG-UQY

