NiEuWSbriEf 1
Start nieuwe schooljaar

Het schoolbord rekt zich uit
en ook de schriften worden wakker.
Op de tafel dansen
de krijtjes van plezier
Juffen en meesters
huppelen door de gangen
en borstelen de spinnen buiten
(ze kunnen dat zelfs zonder gillen).
Ze loeren door de ramen,
kunnen haast niet wachten.
Op de speelplaats klinkt gelach.
Dan gaat de bel.
De deuren zwaaien open.
Kom maar binnen,
We keken naar je uit.

Welkom terug!
Dit schooljaar sturen we jullie af en toe een
nieuwsbrief met enkele weetjes en
gebeurtenissen van de voorbije of komende
periode.
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hadden en we zijn heel verheugd om jullie
binnenkort opnieuw te mogen verwelkomen op
onze school! Vrijdag gaan we alvast van start
met een eerste kennismaking met de nieuwe
klas tijdens onze onthaalavond. Graag tot dan!
Namens het schoolteam,
directeurs Mieke, Joost en Lore

Nieuw gezicht
Of oude bekende,
Voor iedereen een plekje.
Hier word je verwacht.
Welkom!
Ruth Uytterhoeven
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Corona-maatregelen
Bij de start van ons nieuwe schooljaar dienen we opnieuw rekening te houden met
enkele maatregelen in de strijd tegen Corona. Mogen we nogmaals jullie bereidwillige
medewerking vragen voor deze maatregelen? We willen jullie hiervoor alvast
bedanken!
● geen mondmaskerplicht meer voor leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar
● daguitstappen en meerdaagse uitstappen zijn opnieuw mogelijk
● voor de lunchpauze kan er opnieuw een keuze gemaakt worden tussen een gezonde lunch
van thuis of een warme maaltijd
● leerlingen mogen samen op de speelplaats spelen
● enkel essentiële derden worden toegelaten op school
● zet de kinderen af aan de poort of doe beroep op de pendelrijen
● contacten met ouders kunnen doorgaan op afspraak en met mondmasker

Kennen jullie onze
nieuwe leerkrachten al?
Wij zijn blij om enkele nieuwe leerkrachten
te mogen verwelkomen binnen vbs Spes
Nostra!

juf Karen Martin Klas 1A
leerkracht lager onderwijs

juf Lotte Polet
leerkracht lager onderwijs

juf Stéphanie Kesteloot
leerkracht lager onderwijs

juf Lien Dupuis
leerkracht kleuteronderwijs

juf Margot Denys
leerkracht kleuteronderwijs

Keien uit onze schoolvisie in de kijker.

In het kleuter focussen we ons dit jaar
op onze paarse kei.
Deze staat voor zin in ZORG. ‘We zorgen
keigoed voor elkaar doorheen het
schooljaar’ is dan ook onze slogan voor
schooljaar 2021 2022.

In het lager focussen we ons dit jaar op
onze gele kei.
Deze staat voor zin GEVEN / zin ZOEKEN.
We zetten dit schooljaar extra in op de
pastorale werking op school alsook
werken we intensief rond de sociale
vaardigheden.

Verkeershinder Steenstraat parkeerverbod tot eind
september
Verkeerssituatie en toegankelijkheid:
tijdens de werken zal in de Steenstraat een
totaal parkeerverbod van toepassing zijn.
We vragen dan ook om met de auto niet in te
rijden in de Steenstraat.
Je kan de school wel te voet of met de fiets
bereiken via de Steenstraat.
Kom zoveel mogelijk dus te voet of met de fiets
naar school.
Vermoedelijk zullen de werken met de meeste
hinder duren tot midden september.
Alvast dank om samen te zorgen voor een veilige
schoolomgeving.

Oproep gebruik rijen
Kom bij voorkeur te voet of met de fiets naar school.
We organiseren aan het einde van de schooldag thuisrijen. Haal bij voorkeur jouw kind af aan
een ophaalpunt. Zo vermijden we te veel drukte en onveilige toestanden aan de schoolpoort.

Wie dan toch zijn kind ophaalt op school houdt met volgende afspraken rekening:
● De ouders wachten de kinderen op onderstaande plaatsen op:
o Kleuters Fatima: aan de inkomdeur
o Kleuters ’t Villaatje: aan de inkomdeur
o Kleuters Steenstraat: aan de gele poort
o Leerlingen leerjaar 1-2-3: op de parking
o Leerlingen leerjaar 4-5-6: ter hoogte van de Hemelweg
Informatie over de thuisrijen vind je via deze link op onze website.

schoolreglement
Het schoolreglement kunnen jullie
raadplegen via onze website.
Tijdens de eerste week van het
schooljaar krijgt elk gezin een
schoolreglement op papier. Alvast enkele
wijzigingen op een rij:
● afspraken over wat een gezonde
lunchbox kan inhouden (blz. 16)
● prijsverhoging maaltijden (blz. 17):
○ eigen lunch, soep of water: €
2,50 (€ 2 opvang inbegrepen)
○ volle maaltijd: € 4,95 (€ 2 opvang
inbegrepen)
○ lactosevrije maaltijd: € 5,70 (€ 2
opvang inbegrepen)
● maximumfactuur voor meerdaagse
uitstappen voor de volledige duur van
het lager onderwijs is € 450 (blz.17)
● gepersonaliseerd fluohesje bij
aanvang kleuteronderwijs, in het 1ste
lj en het 4de leerjaar is gratis,
andere kleuter- en leerjaren en
tijdens het schooljaar is € 8 (blz. 18)

Startvergaderingen ouderraden
→ ouderraad kleuter: donderdag 16 september 2021 -zaal Steenstraat
→ ouderraad lager: woensdag 22 september 2021 - refter Koffiestraat

Kalender schooljaar 2021 2022
De kalender wordt dagelijks aangevuld met nieuwe activiteiten. Hou steeds onze website in
het oog voor de meest recente updates!

