28 augustus 2022

Beste ouder(s)

Het is weer zover: bijna 1 september! Het schoolteam is enthousiast om jullie kind(eren) opnieuw of
misschien voor de allereerste keer te ontvangen. Gelieve deze brief grondig door te nemen in functie van
een vlotte start.
We zijn blij dat de coronapandemie op dit moment een normale start van het schooljaar toelaat. Dit
betekent het volgende:
Toegang (ochtend) – ook de eerste schooldag
•
•
•
•

Ochtendbewaking start vanaf 7u30 – de lesdag start om 8u40.
Alle kinderen verzamelen ’s ochtends op de speelplaats van de kleuterschool (Sint-Jobsesteenweg
608). Ze komen de schoolpoort binnen via de kleine poort met de bel.
Ouders nemen afscheid aan de schoolpoort. Dit maakt het overzicht voor de bewaker
gemakkelijker.
Uitzondering: kindjes van de onthaal en eerste kleuterklas mogen toekomen tussen 8u45 en 9u00
voor de periode van 1 tot en met 9 september. Dit geeft hen de kans rustig te wennen. De ouders
van de onthaalklas nemen afscheid aan de ingang van de kleuterschool. De kinderverzorgster of
een zorgjuf begeleidt uw zoon of dochter naar de klas van juf Hilde. Het is gemakkelijker voor uw
kindje als u het afscheid zo kort mogelijk houdt.

Toegang (avond) – ook de eerste schooldag
•
•

De schooldag eindigt om 15u30 (op woensdag om 12u15). Er is bewaking tot 17u30 (op woensdag
tot 13u00).
De kindjes van de onthaalklas en eerste kleuterklas komen om 15u25 naar buiten. Deze ouders
mogen om 15u25 de school betreden via de grote poort.

•

•

•

Ouders van kinderen uit de andere klassen betreden de school om 15u30 via de grote poort. Deze
poort wordt gesloten nadat de grote rush ouders binnen is. Alle ouders verlaten de school – met
hun kind(eren) via de kleine poort met de bel. Dit is – nadat de grote poort werd afgesloten – de
enige ingang tot de speelplaats.
De kinderen van het 2e, 3e en 4e leerjaar worden om 15u30 naar de speelplaats van de
kleuterschool gebracht. Zij mogen de rij niet verlaten! Ouders van deze leerlingen halen hun
kinderen op via de speelplaats van de kleuterschool.
Kinderen die een toelating hebben van de ouders (ondertekend door directie of Charlotte
Christiaens) verlaten de school via de poort aan de trappen (tussen 15u30 en 15u45). Daarna gaat
deze poort op slot. Deze poort mag niet als toegang tot de speelplaats worden gebruikt. Dit
bemoeilijkt het toezicht en overzicht voor de bewakers.

Eerste schooldag
Ook de eerste schooldag mogen ouders de school niet betreden (met uitzondering van de ouders van de
onthaalklas). Blijf niet hangen aan de schoolpoort, a.u.b. Dit bemoeilijkt de doorstroom tot de schoolpoort,
en is in tijden van een pandemie nog steeds te vermijden.
Het jaarthema van het Katholiek Onderwijs voor 2022-2023 is: vertrouwen uitstralen. In de basisschool
gaan we dit schooljaar op zoek naar lichtpuntjes. De leerkrachten zullen samen met hun klas werken rond
dit thema, niet enkel op 1 september, maar gedurende het hele schooljaar zullen we op zoek gaan naar
lichtpuntjes die vertrouwen uitstralen, maar ook vertrouwen geven.

Algemeen oudercontact
Het oudercontact zal fysiek plaatsvinden op dinsdag 6 september.
Alle ouders zijn welkom in de gymzaal om 18u00 voor een algemeen infomoment door de directie. Ingang
via de dubbele deur aan de Sint-Jobsesteenweg 608; NIET via de schoolpoort, a.u.b.
Vanaf 18u30 nemen de klasleerkrachten de ouders graag mee naar de klas.
Vanaf 19u00 tot 20u00 kan u op het gelijkvloers in de kleuterschool ook terecht voor een kopje koffie en
een gezellige babbel.
Andere belangrijke afspraken

•

•

Warme maaltijden of soep: verkrijgbaar voor zowel kleuters als lagere school vanaf maandag 5
september 2022 (opgelet: enkel voor leerlingen van wie de ouders dit uiterlijk donderdag 1
september aangeduid hebben in de enquête die verspreid wordt via Smartschool!). Voor
donderdag 1 en vrijdag 2 september zijn er nog geen warme maaltijden. U geeft als ouders dus
een lunchpakket mee.
Studie: gaat door vanaf donderdag 8 september 2022.

•
•

Verjaardagen: we verwijzen u hiervoor graag naar het gezondheidsbeleid.
Indien u contact wenst met de leerkracht of een ander personeelslid kunt u steeds een bericht
sturen via Smartschool. U dient hiervoor een eerder ontvangen bericht te gebruiken. De functie
om zelf berichten op te stellen en te verzenden is voor ouders standaard uitgeschakeld om
overbelasting en onrechtmatig gebruik van ons platform te vermijden.

Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er samen met de kinderen opnieuw een
boeiend, leerrijk en tof schooljaar van te maken.

Graag tot 1 september!

Carolien Van de Velde

