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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Beste ouders,
We heten iedereen van harte welkom in onze school en zijn klaar om er samen met de kinderen en met jullie een
boeiend jaar van te maken. We wensen iedereen een heel fijne start!
Hieronder al enkele berichtjes, weetjes en afspraken:
1. Inhoud postmap
● De jaarkalender
Nauwkeurig in te vullen, te ondertekenen en ons tegen donderdag 3 september terug te bezorgen:
● Per kind een leerlingenfiche
→ we beschikken graag over de meest actuele administratieve gegevens. Je vindt een print
van de belangrijkste gegevens over je kind. Gelieve alles héél goed na te kijken, te ondertekenen én
ons terug te bezorgen (ook als de gegevens correct zijn)
● ‘praktische informatie’, per kind in te vullen
● brief medische info, per kind in te vullen
● bestelling abonnementen, per kind in te vullen (als je dat wenst)
● akkoordverklaring schoolreglement, per gezin in te vullen
We verwachten ook alle postmappen van vorig schooljaar terug tegen donderdag 3 september, die nog
ergens in de boekentassen zijn achtergebleven, waarvoor dank!
Je krijgt de post steeds op dinsdag. Wat moet ingevuld worden, verwachten we telkens op donderdag terug.
Post wordt vanaf volgende week digitaal verstuurd, behalve brieven die ingevuld moeten worden. Wens je
alle brieven op papier, dan kan je dat aanduiden op de inlichtingenfiche.
2. Info-avond
De infoavond wordt gespreid over twee dagen en zal per klasgroep doorgaan in grote lokalen. Je krijgt dan
alle nodige info over de werking van de klas. We vragen je stipt aanwezig te zijn, zo komt de planning voor
de volgende groepen niet in het gedrang.
K1A: woensdag 2 september om 19u15 in de turnzaal
K1B: woensdag 2 september om 19u15 in de minimirakelklas
K2: woensdag 2 september om 20u30 in de minimirakelklas
K3: donderdag 3 september om 18u00 in de minimirakelklas
L1: woensdag 2 september om 18u00 in de turnzaal
L2: woensdag 2 september om 18u00 in de minimirakelklas
L3: donderdag 3 september om 19u15 in de minimirakelklas
L4: donderdag 3 september om 20u30 in de turnzaal
L5: donderdag 3 september om 18u00 in de turnzaal
L6: donderdag 3 september om 19u15 in de turnzaal
3. Zwemmen
Tijdens de corona-epidemie is schoolzwemmen toegelaten in de gele en de oranje fase. Ouders mogen het
zwemmen mee begeleiden. (kleuterzwemmen K3 gaat enkel door als er extra begeleiders zijn).
De eerste zwembeurten vinden plaats op vrijdag 18 september. In de loop van de week neemt de
verantwoordelijke van het zwembad contact op met de school om de extra covid-19 maatregelingen te
bespreken. In een volgende postmap krijgen jullie hierover meer info.

4. Belangrijke schoolafspraken
Hieronder geven we de belangrijkste afspraken mee om samen meteen goed te starten. Voor meer
informatie: zie infobrochure (meest actuele versie te lezen op de website of te verkrijgen op het secretariaat).
4.1. brengen en afhalen van de kinderen
● Vanaf 7u30: voorbewaking. Boekentassen worden onder de kapstokken in de inkomhal geplaatst.
● Om 8.15u start de speelplaatsbewaking.
● Vanaf 8u20 breng je je kleuter zelf naar de klas. De leerkracht wacht je op aan de klasdeur. (kleuters die
vroeger op school aanwezig zijn worden door een leraar naar de klas gebracht).
● Om 8u30 starten de lessen en activiteiten. Iedereen is dus tijdig aanwezig!
Leerlingen van de lagere school gaan zelfstandig naar de klas.
● Om 15.25u gaat de bel en is de school uit (woensdag om 12.05u). Ouders wachten totdat de poort opengaat
en de rijen weg zijn. Hou afstand van elkaar. Ga eventueel aan de overkant van de straat staan.
○ De kleuters worden op de kleuterspeelplaats opgehaald.
○ De kinderen van de lagere school worden nder het afdak opgehaald.
● Om 15.40u (woensdag om 12.20u) start de nabewaking.
4.2. Fruit/koekjes
● Ma-di-(wo)-do vr: fruitdag
○ fruit in een doosje, voor jongere kinderen graag ‘hapklaar’ geschild en in stukken gesneden
● Woensdag mag een koekje meegegeven worden.
○ Tijdens de nabewaking mag een koekje elke dag.
○ Koekjes zijn steeds thuis al uit de wikkel gehaald en in een genaamtekend doosje gestoken. Zo blijft
de speelplaats papiertjesvrij.
● Frisdranken en fruitsappen zijn niet toegelaten op school.
○ Drinkbus naamtekenen
○ Je kind kan in de klas de drinkbus aan de kraan (laten) bijvullen. Thuis regelmatig afwassen.
4.3. Traktaties bij verjaardagen
● Bij een verjaardag kan een stuk cake of dergelijke in de klas worden opgegeten. Slagroomtaarten, ijsjes,
‘plaksnoep’ en individuele geschenkjes worden niet toegelaten en terug mee naar huis gegeven.
● Tijdens de corona-epidemie zijn huisbereide traktaties niet toegestaan. Traktaties moeten dus aangekocht
worden. Een leuk alternatief is een klasgeschenk. Voor ideetjes kan je terecht bij de klasleraar.
4.4. Fietsen, steps en buggy’s
● In de inkomhal stappen we naast de fiets of step
● de fietsen van K1 en K2 worden binnen in de rekken gehangen of geplaatst, de steps in het ophangsysteem.
● L5-L6 gebruikt de bovenverdieping van de fietsenrekken. K3 t/m L4 gebruikt de benedenverdieping
● Buggy’s blijven niet op school
● Om drukte in het steplokaal te vermijden vragen we enkel met de step of de kleuterfiets te komen als je ver
van de school woont.
4.5. Huistaakklas L2 tot L6
● Ma - di - do: mogelijkheid om huiswerk te maken op school
● We starten op ma 7 september
● De leraar zal telkens de agenda van je kind paraferen, zodat je mee kan volgen of je kind effectief naar de
huistaakklas komt.
● De afrekening gebeurt via de schoolrekening (0,65 euro per keer).
4.6. Voor- en nabewaking
● Er is vooropvang tussen 7.30u en 8.15u.
● De naschoolse opvang is van 15.40u tot 17.30u. Gelieve steeds tijdig je kinderen te komen ophalen!
● Opvang bereikbaar op 0490 56 19 66 (enkel tijdens de opvanguren) of 03/288 65 66 (nr school)
● Wanneer je je kind afhaalt, ga je eerst langs de toezichters om een handtekening te zetten naast het uur van
afhalen. Nooit je kind meenemen zonder dat de toezichters dat expliciet weten aub!!
4.7. Kleding en materialen
● Alle kledij, brooddozen, drinkbussen, koekendoosjes, sport- en zwemgerief naamtekenen
● Verloren voorwerpen worden verzameld in de inkomhal.

Vriendelijke groeten,

Sigrid Van de Velde

