DE VLIEGROUTE jaargang 1 nummer 1
Beste ouders,
Vandaag heeft onze bel weeral geluid om een nieuw schooljaar aan te kondigen, gepaard
met een hoop veiligheidsmaatregelen door corona. Laten we er samen het beste van maken
en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt op onze school.
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een fijne, zonnige vakantie. We wensen iedereen
dan ook een fijne start toe in het nieuwe klasje, samen met de nieuwe juf en nieuwe
vriendjes.
We starten dit schooljaar met 149 kleuters (4 meer dan vorig jaar), 74 jongens en 75 meisjes.
Dit aantal zal nog toenemen omdat er na elke vakantie nog nieuwe kleuters instappen, in de
klasjes: eendjesklas, aapjesklas, vogeltjesklas en vlinderklas.
We starten met 5 klasjes van geboortejaar 2015 en 2016 bij elkaar en 4 klasjes van
geboortejaar 2017 en 2018 bij elkaar.
Op regelmatige tijdstippen ontvangt u dit kleutercontact via gimme. Langs deze weg houden
we u op de hoogte van allerlei schoolse aangelegenheden en aanpassingen aan de
schoolregels.

HET SCHOOLTEAM:










Giraffen klas : juf Irene en juf Wies (geboortejaar 2015 en 2016)
Uiltjes klas: juf Hanne en juf Karolien (geboortejaar 2015 en 2016)
Konijntjes klas: juf Lene (geboortejaar 2015 en 2016)
Kikker klas: juf Viviane (geboortejaar 2015 en 2016)
Vissen klas: juf Ramona (geboortejaar 2015 en 2016)
Eendjes klas: juf Hilde B en juf Yasmine (geboortejaar 2017 en 2018)
Vlinder klas: juf Diane en juf Yasmine (geboortejaar 2017 en 2018)
Aapjes klas: juf Hilde V (geboortejaar 2017 en 2018)
Vogeltjes klas: juf Anne (geboortejaar 2017 en 2018)

Leerkracht LO: juf Linda en juf Yasmine
Zorgcoördinator: juf Clara Vanmierlo en juf Linda
Kinderverzorgster: Hilde Martens en Lieve Stinckens
ICT- coördinatoren: Dominique Moons en Maarten Winters
Administratieve medewerker: Gill Vanduffel en Lieve Mertens
Schoolhoofd: Marleen Goclon
LEERPLICHT
Vanaf dit schooljaar zijn de 5 jarige kleuters (geboortejaar 2015) leerplichtig. Ze moeten
minstens 290 halve dagen naar school komen. Afwezigheden die door de directeur als
aanvaardbaar worden geacht, mogen daarbij meegerekend worden. Laat je kleuter dus
zoveel mogelijk naar school komen.
Bekijk zeker dit filmpje: https://youtu.be/u96pcwG-UQY

Vrije dagen en schoolvakanties
 Lokale vrije dag: maandag 5 oktober 2020
 Herfstvakantie van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8
november 2020
 Woensdag 11 november 2020: wapenstilstand
 Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari
2021
 Lokale verlofdag: vrijdag 29 januari 2021
 Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari
2021
 Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
 Hemelvaartsdag en brugdag: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Pedagogische studiedagen
 Woensdag 14 oktober 2020
 Woensdag 25 november 2020
 Woensdag 13 januari 2021
Leuke weetjes:

1. Klasfoto : dinsdag 8 september 2020
2. Sinterklaas op bezoek: donderdag 3 december 2020
3. Carnaval op school: vrijdag 21 februari 2021
4. Schoolfotograaf: op vrijdag 13 november 2020

WATER DRINKEN OP SCHOOL
Vanaf dit schooljaar drinken we enkel nog water op school! Andere dranken zijn niet
toegelaten. Ook koeken met chocolade, yoghurt, pudding..worden beter thuis aangeboden.

Zindelijkheid kleuters
We merken dat er steeds meer en meer kinderen niet zindelijk zijn op school. Probeer zeker
thuis te trainen op zindelijkheid, de juf traint mee maar dit moet ook verder lopen na de
schooluren. Onze school heeft maar recht op 10 u kinderverzorging: dit zijn 3 voormiddagen
van half 10 tot 13 u. Buiten deze uren staat de juf er alleen voor en moet ze de kinderen zelf
verzorgen. Tijdens dit moment kan ze geen andere kinderen begeleiden in de klas.
Wettelijke regel: een school met 35 kleuters krijgt 8 u kinderverzorging, 90 kleuters geeft
recht op 9 uren, 145 kleuters 10 u en vanaf 200 kleuters krijgen we pas een uurtje erbij.

Kriebelteam
Wegens het grote succes van de voorbije schooljaren gaan we dit jaar verder met ons
kriebelteam. We gaan dit zeker coronaveilig organiseren.
We zijn nog op zoek naar enkele ouders of grootouders om mee te helpen met dit project.
Degenen die interesse hebben kunnen dit melden aan de juf van hun kleuter of aan de
directie. Elke eerste woensdag na elke vakantie gaan we kriebelen. Controleer je kind zelf
ook regelmatig op luizen en neten en meldt altijd aan de juf als je kind neten of luizen heeft
zodat we tijdig kunnen ingrijpen!
Oproep van het kriebelteam: gelieve bij controle de haartjes los te laten, geen staartjes of
vlechtjes te maken en ook geen gel in de haren; er wordt elke eerste woensdag na een
vakantie gecontroleerd.



Woensdag 9 september 2020 (uitzonderlijk tweede woensdag)



Woensdag 18 november 2020 (wegens 11 november ook tweede woensdag)



Woensdag 6 januari 2021



Woensdag 24 februari 2021



Woensdag 21 april 2021

Verkeersveiligheid:
Het is verboden om ’s middags (om 12.00u) en om 15.20u na de school naar huis te fietsen
via de parking aan het kerkhof. Wel langs het kerkhofmuurtje, via de opvang
of via de speelplaats van de lagere school. Hier laten gemachtigde opzichters jullie op een
veilige manier de straat oversteken. Wie zich graag kandidaat stelt om 1 of 2 keer per week
de kinderen veilig te laten oversteken is altijd welkom!! Ook buren, kennissen, familie dit
zich hiervoor geroepen voelen mogen zich opgeven.
We merken dat er veel ouders (grootouders..) parkeren aan de opvang. Dit is geen parking
voor onze scholen maar kan en mag enkel gebruikt worden door het personeel van de
opvang en door ouders die hun kinderen halen en brengen naar de opvang. Er komen heel
veel fietsers door het kerkhofstraatje en het is te onveilig als daar auto’s in- en uitrijden!!

Traktatie verjaardagen
Door corona mogen de kleuters enkel trakteren met een voorverpakte koek!

Eetzaalhulp
Omdat het aantal kleuters die in de eetzaal blijven elk jaar maar toeneemt zijn we dringend
op zoek naar vrijwilligers die af en toe kunnen helpen in de eetzaal van onze peuters. Ze
kunnen nog niet zelf hun eten en drinken uit valiesje halen, moeten nog vaak naar toilet,
verpamperd…dus we hebben handen tekort.
Ken jij iemand die hier interesse voor zou hebben laat het ons dan a.u.b. weten!

Uren lichamelijke opvoeding:
Onze kleuters krijgen 2 uurtjes kleuterturnen per week. De kleuters van geboortejaar 2015
van de de giraffen, kikker, konijntjes, uiltjes en vissenklas mogen op dinsdag gebruik maken
van de sporthal in de lagere school. Zij zijn verplicht om daar witte turnpantoffels te
dragen. Mogen wij u vragen om de turnpantoffels (zonder veters!) te voorzien. De turnzak
wordt door de school aangeboden en blijft aan de school!
Wij willen u ook vragen om die dag gemakkelijke kledij en schoenen aan te doen zodat we
niet teveel tijd verliezen!

HANDJES WASSEN:
Wij zijn verplicht om heel vaak de handjes te wassen op school. We merken dat niet alle
kleuters hiermee vertrouwd zijn. We vragen dan ook aan iedereen om dit thuis ook al te
oefenen zodat dit voor hen een gewoonte wordt.

1.
2.
3.

Maak je handen nat.
Doe er daarna vloeibare zeep op. Doe je best om niet te knoeien met water en zeep!
Overal goed wrijven: bovenkant, onderkant, ook tussen je vingers, en vergeet je
duimen niet!
4.
Grondig onder de kraan afspoelen.
5.
Handen afdrogen met een propere handdoek of papieren doekje.

