NIEUWSBRIEF START
2021-2022
Beste ouder(s),
Hoe gaat het met jullie? En met jullie kinderen?
We verlangen om hun vakantieverhalen te horen!!
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dankjewel dat jullie
jullie kinderen weer aan ons toevertrouwen.

KENNISMAKINGSMOMENT IN DE
KLASSEN
●

●

Maandag 30 juni kun je tussen 17 u. en 18.45 u.
even langsgaan in de klas(sen) van je kind(eren). Om het kwartier geeft de leerkracht
heel kort wat algemene info.
o K3B (Sabine): bereikbaar via hellend vlak en speelplaats lager
o L1A, L1B, L6: via hellend vlak en de nieuwe witte buitentrap
o L3, L4, L5: via de buitentrap op de kleuterspeelplaats. Het hekken van de
kleuterspeelplaats (aan de garage) zal open zijn.
o K1A, K1B: via de blauwe zijdeur
o K2, K3A, L2: via de blauwe zijdeur en meteen de trap op
Op de speelplaats vind je Club 250, onze ouderraad. Je kan er tegen democratische
prijzen een worst (BBQ) en drankje kopen. We zijn blij ‘elkaar weer te kunnen
ontmoeten’. Het is uiteraard nog niet de bedoeling lang te blijven plakken.

BOUWWERKEN
Voor de school wordt het ook een bouwjaar.

De bouwwerken vinden plaats in het centrale deel van de school (zeg maar aan de rode
ingangsdeur) waar de drie vleugels samenkomen.
De bouwwerf zal uiteraard veilig afgezet worden voor de kinderen of onbevoegde
volwassenen.

Het is allemaal een beetje spannend: we kunnen niet inschatten of we veel lawaaioverlast
zullen hebben of niet. We zullen ’t moeten nemen zoals het komt en creatieve
oplossingen zoeken waar nodig.

De parkeerplaatsen voor de gele muur horen bij de werfzone en kunnen dus niet meer
gebruikt worden.
We vragen uitdrukkelijk om niet te stationeren op het rondpunt. Dit dient enkel om te
draaien en weg te rijden.
In de Spoorwegstraat en de Sint-Arnolduslaan is er meestal veel plaats.
Een boeiende uitdaging! Met het einddoel voor ogen zien we ’t helemaal zitten!!

BRENGEN / OPHALEN KINDEREN + TOEGANG TOT DE SCHOOL
●

●

●

●

Opvang: afzetten en ophalen.
o Via de blauwe deur naar de opvangklas
o Wordt je kleuter afgehaald door iemand anders dan de ouders? Schrijf dat dan in
het heen- en weerschriftje.
Afzetten kleuters blijft hetzelfde als vorig jaar:
o Peuters en K1 (klassen van Stien, Veerle, Anneleen): zachte landing: vanaf 8.10
u. kunnen de kinderen aan de klasdeur afgezet worden. Hou het afscheid kort!
Wie vroeger komt, gaat eerst naar de speelplaats.
o De andere kleuters worden aan het hekken tussen garage en blauwe deur op de
kleuterspeelplaats afgezet.
Ophalen kleuters:
o De kleuters van juf Sabine worden afgehaald aan de kiosk, het meeting point.
o De kleuters van de andere klassen worden afgehaald aan de blauwe deur.
Alle kleuters die 10 min. na beltijd niet afgehaald werden, worden naar de opvangklas
gebracht.
Lager:
o Via hellend vlak (aan het meeting point, de kiosk) naar de speelplaats.

De fietsenberging is ook te bereiken via het hellend vlak.
Op de grond aan het hellend vlak is er vak geschilderd. We vragen om dit vrij te
houden zodat kinderen gemakkelijk in en uit kunnen.
Sprankelpoort (kinderdagverblijf) en de school zijn niet meer bereikbaar via de
fietsenbergplaats. Iedereen gaat dus via het wandelpad naast het woonzorgcentrum
(tussen het rondpunt en de Sint-Arnolduslaan).
Fietsers: We vragen alle fietsers (kinderen én volwassenen) af te stappen van zodra ze
de ‘paaltjes’ passeren.
We vragen de kinderen, als ze de school verlaten, pas te fietsen vanaf de paaltjes.
o
o

●

●

CORONA
Gelukkig is het al een heel ander verhaal dan vorig jaar. Toch moeten we alert blijven en de
maatregelen vanuit het ministerie opvolgen.
● Het blijft de bedoeling de school niet zomaar binnen te lopen. Ouders die de school
betreden, moeten een mondmasker dragen + handen ontsmetten als ze binnenkomen.
● Leerlingen L5 en L6 hoeven geen mondmasker meer aan te hebben. (Wie dat liever wel
doet, mag dat natuurlijk)
● De leerkrachten hoeven in de klas ook geen mondmasker meer te dragen.

MAALTIJDEN
●
●

Warme maaltijden voor kleuter én lager in de eetzaal.
Eigen picknick voor
o kleuters in de eetzaal. Peuters die gebruik maken van het slaapklasje zitten
afzonderlijk
o leerlingen lager in eigen klas. Wie dat wenst kan soep drinken. Leerlingen
brengen zelf een flesje water mee. Dat kan op school opnieuw gevuld worden.

BREDE SCHOOL
In sept. bezorgen we weer een aanbod naschoolse lessen.
Nieuw is alvast: Ukelele op donderdagavond voor L4, L5 en L6. De folder wordt eerstdaags
bezorgd. De plaatsen zijn beperkt.

CLUB 250, ONZE OUDERRAAD
We vinden het echt tof om zo’n actieve en fijne ouderraad te hebben.
Wellicht kreeg je hun nieuwsbrief. Je vindt die ook via volgende link:
https://mailchi.mp/4b6c404233f9/nieuwsbrief-augustus-2021

STUDIE
●

●
●

Voor L2-L6.
o Op maandag, dinsdag en donderdag
o Op vrijdag is er speelstudie
Start op maandag 6 sept. 2021. Op donderdag 2 en vrijdag 3 sept. is er speelstudie
(opvang)
L1 kan vanaf jan. naar de studie (afzonderlijk). Voordien gaan ze direct naar opvang.

ORGANISATIE SCHOOLJAAR
KLEUTERSCHOOL
P/K1A
Stien (op maandag Anneleen)
P/K1B
Veerle (op dinsdag Anneleen)
K2A
Anouchka
K3A
Ann L.
K3B
Sabine
● Ambulante leerkracht / Zorg: Anneleen
● Kinderverzorgster: Annelies C. is altijd aanwezig uitgezonderd donderdag- en
vrijdagvoormiddag
● Slaapklasje: Nicole en Annelies C.
● LO: Katelijne en/of Pieter

LAGERE SCHOOL
L1A
L1B
L2A
L3A
L4A
L5A
L6A

●
●

Leonie (op ma, di en ½ woe) + Nele (op ½ woe, do, vrij)
+ ondersteuning door Ann B. (Eline)
Arne
+ ondersteuning door Ann B. (Eline)
Cindy + 1 dag Ann B. (die vervangen wordt door Eline B.)
+ ondersteuning en klaszorg door Ann B. (Eline)
Axelle
+ ondersteuning en klaszorg door Leonie
Babette
+ ondersteuning en klaszorg door Annelies N.
Katrien op dinsdagvoormiddag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Charlotte op maandag en dinsdagnamiddag
+ ondersteuning en klaszorg door Charlotte
Annika en Stijn
+ ondersteuning en klaszorg door Leonie
Stijn stapt de eerste 6 maanden in in een ‘meelooptraject’ met de directeur.
Hij wordt vervangen door Charlotte Titeca
LO: Pieter
Zwemmen: Pieter, Maaike, Lut

VOOR DE HELE BASISSCHOOL
●

●
●

Beleidsmedewerkers:
o ICT-coördinator / beleid: Stijn
o Preventieadviseur: Annelies N.
o Zorgcoördinator: Maaike De Groote
Zorgleerkrachten, SES-lestijden en bijspronguren: Maaike, Anneleen, Ann B. (Eline),
Leonie, Annelies N., Charlotte
Directeur: Anne D.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
●

●

Ochtendopvang
o Maandag: Tessa
o Dinsdag en woensdag: Annelies C.
o Donderdag en vrijdag: Annelies B.
Middagdienst en avondopvang: Annelies C., Carline, Inge, Ingrid, Carine, Françoise, Hilde
L., Hilde V., Nicole, Ann, Katelijne

INFOAVONDEN
●

●

●
●
●

●

Dinsdag 7 sept.
o L2: 19 u. en 20 u.
o L4: 19 u. en 20 u.
Donderdag 9 sept.
o L3: 19 u.
o L1A + L1B: 19.45 u.
Dinsdag 14 sept.
o K2A: 19 u.
Donderdag 16 sept.:
o K1A + K1B: 19 u.
Dinsdag 21 sept.
o K3A + K3B: 19 u.
o Lezergame: 20 u.
Dinsdag 28 sept.:
o L5 en L6: 19.30 u.

VOORUITBLIKKEN KALENDER 2021-2022
Aanvulling sinds juli 2021 in rood
● Klusjesdag: vrijdag 27 aug. 2021
● Kennismaking met de nieuwe leerkracht (in de klas) : maandag 30 aug.: 17 u. – 18.45 u.
o Normaalgezien voor alle ouders en leerlingen
o Indien beperkingen omwille van corona:
▪
alle nieuwe leerlingen
▪
de leerlingen die starten in het eerste leerjaar

●
●

●

●

●

●

●

●
●

▪
de peuters die dit jaar na de paasvakantie of na Hemelvaart startten
▪
de peuters die op 1 sept. starten
Start nieuwe schooljaar: woensdag 1 sept. Je kan in de Paddenstoel inschrijven voor
namiddagopvang
Meerdaagse uitstappen
o L2: Boerderijklas Maandag 14 en dinsdag 15 maart
o L3 en L4: Tweedaagse Gent: woensdag 1 juni en donderdag 2 juni
o L6: Driedaagse Brussel:28,29 en 30 maart 2022
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 1 oktober: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 4 oktober: vrije dag
o Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
o Donderdag 11 november: wapenstilstand
o Vrijdag 12 november: vrije dag
o Vrijdag 24 dec.: vrije namiddag. De school sluit om 12.15 u.
o Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Krokusvakantie : van maandag 28 februari t.e.m. 6 maart 2022
o Paasvakantie : van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Woensdag 25 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 26 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 27 mei: vrije dag
o Maandag 6 juni: pinkstermaandag = vrije dag
Eerste communie- en vormselvieringen Emmaüsparoche
o Nieuwe data uitgestelde vieringen 2021
▪
Eerste communie: zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021
▪
Vormsel: zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021
o Vieringen 2022:
▪
Eerste communie: zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022
▪
Vormsel: zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022
o Meer info: www.emmausparochie.be/eerste-communie en
www.emmausparochie.be/vieringen/vormsel
L6 VERO-route:
o Infomoment ouders 21 april 2022, 19.30 u.
o VERO-route Sint-Michiels: donderdag 5 mei 2022
Schoolfeest: zaterdag 25 juni
Laatste schooldag: donderdag 30 juni: enkel school in de voormiddag. De school sluit om
12 u. Aansluitend opvang mogelijk in de Paddenstoel.

Vriendelijke groeten
Anne & team

