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Bedankt voor de samenwerking 

Vooreerst willen we graag alle ouders bedanken voor de samenwerking  

en het vertrouwen zodat de opstart van het nieuwe schooljaar vlot kon  

verlopen. Het was voor iedereen aanpassen, ook voor ons... 

 
 

Bijsturing afspraak handen wassen ‘s morgens  

in de kleuterschool 
Vanaf 7 september mogen de kleuters, in overleg met de preventie-

adviseur, hun handen wassen in de klas ‘s morgens. Het is voor de 

leerkrachten niet bij te houden wie wel of niet zijn handen gewassen heeft. 

Onze kleinsten zijn nog wat jong om uit zichzelf de routine te hebben om 

elke ochtend in de toiletten hun handen te gaan wassen. 

Intussen bekijken we de mogelijkheid om ook bij de kleuters een wasstraat 

te plaatsen zoals in de lagere school (maar dan op kleutermaat). Die 

zouden we pas nodig hebben vanaf code oranje, maar we willen ons alvast 

op deze nood voorbereiden, al hopen we ze niet nodig te hebben!  

 

Schoolwerking in code geel 

Veel kan, maar niet alles mag! 

We proberen op school zo veel mogelijk alles volgens het normale 

schoolleven te laten verlopen, maar er blijven beperkingen. 

Alle leerkrachten besteden zeer veel aandacht aan het veilig verloop van  

de lessen, de speeltijden en de activiteiten om besmettingen te voorkomen. 

Voorzichtig zijn en blijven is en blijft de boodschap voor iedereen. 

Wat betreft uitstappen buiten de school wordt vooral gekeken of alles veilig 

kan verlopen en dit wordt afgestemd met alle betrokkenen. Nadien dient 

alles afgetoetst te worden bij de preventieadviseur. Hij ziet erop toe dat 

alles correct verloopt en dat we niets belangrijk over het hoofd zien.  

En ja, zelfs dan hebben we helaas niet alles in de hand. We kunnen iets 

plannen en het in laatste instantie moeten annuleren omdat het niet meer 

mag. Wij vragen begrip voor elke beslissingen die noodzakelijk is. Soms 

kan het nu eenmaal niet anders... 
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Geen fysieke informatieavonden 
 

We hadden het in de vorige nieuwsbrief al meegedeeld, maar de gewone  

informatieavonden kunnen niet doorgaan. Deze week mag u van de leerkrachten 

via smartschool de informatie over de klaswerking verwachten. Bij vragen kan u 

hen via smartschool nadien contacteren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouderraad heeft vorig schooljaar geen gemakkelijk werkjaar gekend en het 

ziet er naar uit dat het ook dit schooljaar anders dan anders zal verlopen.  

Omdat vorig schooljaar door corona enkele activiteiten niet konden plaatsvinden 

zagen zij de inkomsten - die integraal naar onze kinderen gaan - door de vingers 

glippen.  

Hierbij dan ook een warme oproep om de geplande acties ten volle te steunen. 

Natuurlijk geldt ook hier de afspraak dat we plannen maar rekening dienen te 

houden met mogelijke wijzigingen in het systeem en/of het annuleren als we in 

een andere kleurencode zitten.  

 

1. Ontbijtactie 

Deze week krijgen alle kinderen de brieven mee voor de ontbijtactie. Vorig jaar 

was een groot succes en ook dit jaar kijken zij er naar uit een heerlijk ontbijt te 

mogen aanbieden in oktober.  

 

2. Textielophaling 

Wellicht zullen we nog een allerlaatste keer een textielophaling organiseren na de 

herfstvakantie. Meer informatie volgt binnenkort.  

 

Fase 1 nieuwbouw - einde in zicht 
 

Mogelijk valt het niet meteen op, maar toch is het einde van de  

eerste nieuwbouwfase in zicht. Op 30 september zullen de 

leerlingen van juf Nelle en meester Toon hun intrek nemen in de 

nieuwe klaslokalen boven de kleuterschool (voorheen refter). 

 

Meteen daarna verdwijnen de klascontainers naar het ziekenhuis 

als triagecentrum. Midden oktober start dan de volgende fase 

waarbij langs Katersberg de nieuwe lagere school gebouwd wordt. Dit project 

duurt een goed jaar en normaal gezien nemen we eind 2021 onze intrek in de 

nieuwe school. Spannend is het in elk geval! We kijken alvast uit naar onze 

nieuwe turnzaal, klaslokalen, leraarskamer en burelen die in de 2de fase 

gebouwd worden. Nadien zijn een nieuwe refter en de renovatie van de 

speelplaats aan de beurt. Alles samen zal het project 3 jaar duren.  


