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Beste ouder
De weergoden lieten ons een beetje in de steek. Toch hopen we dat jullie genoten
hebben van een fijne vakantie en dat iedereen weer klaar is voor de start.
Maandag zagen we onze kleuters en de kindjes terug op de opendeurdag. Vanaf
woensdag 1 september starten we met de infoavonden.
Data infoavonden (enkel voor ouders en niet voor kinderen)
De eerste helft van de klasgroep komt op het eerste tijdstip, de tweede helft op het
tweede tijdstip.
Aanpassingen zijn mogelijk wanneer je op meerdere plaatsen tegelijkertijd moet zijn of
om andere redenen.
Woensdag 1 september K3 om 18.00u en 19.00u
Woensdag 1 september 1e lj. om 19.00u en 20.00u
Donderdag 2 september 2e lj. om 19.00u en 20.00u
Donderdag 2 september 3e lj. om 19.00u en 20.00u
Maandag 6 september 4e lj. om 19.00u en 20.00u
Maandag 6 september 5e lj. om 19.00u en 20.00u
Dinsdag 7 september 6e lj. om 19.00u en 20.00u
Het is belangrijk dat de school en de ouders elkaar goed informeren.
Om die reden vragen wij jullie uitdrukkelijk aanwezig te zijn op de infoavond(en). Tijdens
de infoavond maak je kennis met de klasleerkracht(en), de werking van de klas en de
algemene schoolafspraken.
Indien je toch verhinderd zou zijn laat je dat via mail aan de klasleerkracht of de school
weten (vermeld naam en klas van de leerling).

Verdere belangrijke informatie
Coronamaatregelen
De ouders e.a. dragen aan de schoolpoort, op de speelplaats en in het gebouw een
mondmasker.
We vragen jullie ook steeds de nodige afstand te bewaren.
Brieven/documenten
Gelieve de documenten die ingevuld moeten worden steeds zo snel mogelijk terug aan
de klasleerkracht te bezorgen. Dank bij voorbaat.
Verbouwing
Op 1 september starten we met de verbouwing van de kleuterschool.
Waar de containerklas stond zullen twee klaslokalen bijgebouwd worden.
Dat betekent dat een hele hap van de speelplaats van de lagere school werfzone wordt
en dat de glazen wand van de kleuterzaal afgebroken wordt en er voorlopig een houten
stofwand geplaatst wordt.
De schoolpoort aan de lagere school zal ‘s morgens en na school toegankelijk zijn. De rest
van de dag zal dat een werfzone zijn.
Dat betekent dat alle kinderen die naar de voor- en naschoolse opvang gaan via de
kleuterpoort gebracht of afgehaald moeten worden.
Omdat we een nog grotere drukte verwachten aan de kleuterpoort na school vragen we
aan de ouders om na school zo snel mogelijk de school en zone aan de schoolpoort te
verlaten.
Voor de leerkrachten is de situatie niet overzichtelijk (lees onveilig) wanneer na school er
nog een heel aantal ouders en kinderen aan de poort staan.
Fietsen
Afgelopen schooljaar hebben we in de lagere school veel aandacht besteed aan
‘fietsen’.
We moedigden de leerlingen aan met de fiets naar school te komen, een fluovestje en
een fietshelm te dragen.
De LO-leerkrachten gaven ‘fietsles’ op de speelplaats en in het bos.
Elk leerjaar maakte één of meerdere fietsuitstappen.
We gaan dit zeker verderzetten. In september zullen er al ‘fietsacties’ in de LO-les zijn.
Wat dit schooljaar nieuw zal zijn is dat wanneer er een fietsuitstap is, de leerlingen een
fietshelm moeten dragen. Veel leerlingen hebben al een fietshelm, anderen niet. De
school gaat fietshelmen aankopen aan een vriendelijke prijs. Verdere informatie hierover
volgt nog.
Facturatie
Vanaf dit schooljaar werken we met een schoolfactuur.
4 keer per schooljaar zal de ouder waar het kind gedomicilieerd is een factuur
ontvangen. Zowel de kosten binnen de maximumfactuur als de andere kosten worden
opgenomen in de factuur.
Je zal als ouder met andere woorden geen (zelden) cash geld meer moeten meegeven.

Communicatie: Website, facebook school, facebook klas, school- en klasmail
Op de website vind je de nodige informatie over de school: ‘need to know’. De meeste
documenten zijn nog van schooljaar 2020-2021, maar worden zo snel mogelijk
geactualiseerd.
Op de school facebookpagina vind je ‘nice to know’; foto’s van activiteiten, uitstappen,
… Zo krijg je een impressie van de schoolwerking.
Op de klas facebookpagina krijg je enkel foto’s of info over de klaswerking van jouw
kind(eren).
Heb je vragen voor de klasjuf, de zorgleerkracht of de directie.
Stuur dan een mailtje naar de betrokken persoon en we helpen je zo spoedig mogelijk
verder.
Ouderraad
Ook onze ouderraad heeft een website en facebookpagina. Neem ook zeker daar eens
een kijkje. We zoeken ook nog steeds leden in de ouderraad en helpende handen.
Heb je interesse om kennis te maken? Op dinsdag 7/09 hebben we een startvergadering
om 20.15u op school. Je bent van harte welkom.
Zo kan je meteen vaststellen of dit iets voor jou kan zijn.
Weet ook dat onze ouderraad de voor- en naschoolse kinderopvang organiseert en dat
het dus heel belangrijk is dat we ouders hebben die zich engageren om deze organisatie
te bestendigen.
We wensen iedereen een fijn schooljaar met veel leer- en speelplezier.
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