Nieuwsbrief 1

31 augustus 2021

Beste ouder(s),
Op de vooravond van het nieuwe schooljaar willen we jullie alvast een paar belangrijke mededelingen
meegeven.Zij gelden vanaf 1 september 2021. Deze brief wordt ook op 1 september in hardcopy meegegeven met
alle kinderen van de kleuter- en lagere school.
1 Onze beide toegangspoorten ( langs Kerkstraat en langs de parking van E.Dewittstraat) zijn opnieuw
toegankelijk voor alle kinderen vanaf 8.15 u ( en vanaf 13.15 u in de namiddag), zowel voor kleuters als voor
lagere schoolkinderen). Ook de fietsenstalling is opnieuw voor beide groepen kinderen toegankelijk.
2 Tijdens de lesuren vermijden we de aanwezigheid van ouders op school. We maken hierop een uitzondering
voor de ouders van instappende kleuters. Hierbij wordt telkens 1 ouder ( mét klassymbooltje én
mondneusmasker) tijdelijk toegelaten om zijn/haar peuter naar de klasrij te begeleiden.
Bij het schooleinde op woensdag om 12.05 u en andere dagen om 15.25 u wordt telkens 1 (groot)ouder met
verplicht mondneusmasker toegelaten om hun kleuter(s) of lagere schoolkind(eren) uit de klasrij op de speelplaats
af te halen. Kleuters van K1A, K1B,K1C en K1D worden in de klas afgehaald. Om ‘crowding’ te vermijden, vragen
we uitdrukkelijk om de speelplaats onmiddellijk te verlaten. Wie de leerkracht wilt spreken maakt een afspraak via
de klasagenda of via een briefje in de boekentas.
Kinderen die niet worden opgehaald, vormen aan het schoolhek vooraan een rij olv de monitoren van de
naschoolse bewaking.
Na het schooleinde willen we de poorten zo vlug mogelijk sluiten.zodat de monitoren van de naschoolse opvang
de kinderen verder kunnen begeleiden op de speelplaats tot 16.00 u. Nadien vertrekken zij onder begeleiding naar
de locatie van de naschoolse opvang in de Ridder Berthoutlaan.
3 Onderwijspersoneel en leerlingen die een mondneusmasker wensen te dragen, kunnen dit. Personeel houdt
afstand of draagt een mondneusmasker in contact met andere volwassenen.
4 U ontvangt eerstdaags een uitnodiging voor de klassikale ouderavonden (met verplicht mondneusmasker). We
laten telkens 1 ouder per kind toe ( met uitzondering voor gescheiden ouders). Hieronder vindt u alvast de data :
-

K1A ( juf Sonja) : woensdag 8 september te 19.00 u
K1B ( juf Caroline) : dinsdag 21 september te 20.00 u
K1C (juf Elke) en K1D (juf Ann) : donderdag 9 september te 20.00 u
K2A ( juf Tamara) en K2B ( juf Greet) : dinsdag 7 september te 20.00 u
K3A ( juf Katleen) en K3B ( juf Marianne) : dinsdag 7 september te 19.30 u
L1A (juf Sofie) en L1B ( meester Dave) en L1C (juf Yoni) : dinsdag 7 september te 20.00 u
L2A (juf Roxanne) en L2B ( juf Larissa) : donderdag 9 september te 20.00 u
L3A (juf Julie) en L3B (meester Danny) : maandag 6 september te 20.00 u
L4A (juf Kathleen) en 4B ( meester Niels) : woensdag 8 september te 19.00 u
L5A ( juf Inge) en L5B (juf Katrien) en L6A (juf Isabelle) en L6B (juf Evi) : maandag 6 september te 19.00 u
infomoment bosklassen in de speelzaal en aansluitend klassikaal oudercontact in de klas

5 De refter voor alle lagere schoolkinderen wordt dit schooljaar georganiseerd per klas én in de eigen klas van
12.05 u tot 12.30 u. Leerlingen brengen hun eigen flesje of drinkbus met water mee (geen frisdrank). Tijdens de
koude herfst- en wintermaanden voorzien we voor de kinderen vanaf 12.45 u thee in de kapel-zaal.
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Leerlingen die tijdens de middag niet blijven ineten, vormen om 12.05 u een rij voor de poort van de Kerkstraat of
voor de tuinpoort aan de parking van de E.Dewittstraat.
De kleuterrefter blijft georganiseerd in de speel/turnzaal van de kleuterschool tussen 12.05 u en 13.00 u.
6 Vanaf dit schooljaar gaan we zwemmen in Aartselaar. Omwille van de ‘verre’ busverplaatsing en om van
maximale zwemtijd te kunnen genieten, zal de bus voor de leerlingen van het 5 de en het 6de leerjaar op woensdag
reeds om 8.20 u vertrekken aan de kerk. Dit betekent dat tijdens hun zwemweek de leerlingen van het 5 de en 6de
leerjaar zeker om 8.15 u op school aanwezig moeten zijn.
Het bestuur van het Aartselaars zwembad rekent voortaan een ‘vaste’ klasprijs per zwembeurt aan. Dit betekent
dat de zwembeurten ook zullen aangerekend worden voor afwezige leerlingen.
7 In de loop van volgende week zal het vernieuwde schoolreglement doorgemaild worden aan alle ouders en zal
dit ook beschikbaar zijn via onze website.
8 Omdat handhygiëne een belangrijke factor blijft, zullen we alle kinderen bij het binnenkomen van de school en
bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijden) steeds handgel aanbieden.
Verder blijven we onze klassen en andere ruimtes voldoende ventileren overdag.
9 Extra-murosactiviteiten en meerdaagse uitstappen ( bosklassen voor 5de en 6de lj in september en zeeklassen
voor 3de en 4de lj in juni) zullen dit jaar georganiseerd worden volgens de geldende Covid-19regels.
10 In principe blijft alle schoolcommunicatie via mail verlopen.

Tenslotte willen we jullie bedanken voor het vertrouwen in onze school en hopen we samen met u voor een
aangenaam en vooral leerrijk schooljaar.

Met vriendelijke groeten

Jan Van Hoofstat
Directeur Sint-Hubertusschool

