
 

 

Beste ouders, 

Hieronder heel wat informatie i.v.m. het schooljaar 2020 – 2021: 

- Eerst en vooral bedankt voor het vertrouwen in onze school. Zoals jullie al vernomen hebben 

in de media starten we in fase geel van de pandemiescenario’s. Dat betekent dat de school 

op 1 september voor alle kinderen voltijds opstart en dat we proberen om de schoolwerking 

zo normaal mogelijk te laten verlopen. Opvang, busvervoer naar en van sportzaal, warme 

maaltijden… worden normaal gezien opgestart. 

Toch zullen er nog steeds een aantal veiligheidsmaatregelen gerespecteerd moeten worden 

o Mondmaskers vanaf 12 jaar 

o Handhygiëne 

o Ontsmetten 

o Lokalen verluchten en ventileren 

o Zo weinig mogelijk volwassen op school 

o …. 

Momenteel werken wij volop aan het draaiboek voor de opstart van de school. Dit wordt 

goedgekeurd door het schoolbestuur. 

Wat we zeker al kunnen meegeven: 

- Slaapklas gaat opnieuw door. De peuters kunnen slapen van 12 u 15 tot 14 u. Ine Van 

Laethem zal de kinderen begeleiden. 

- Zee- en kasteelklassen kunnen doorgaan in code geel. Praktische informatie volgt in de loop 

van de eerste week van september.  

- Er worden opnieuw typlessen georganiseerd op maandag en vrijdag middag. Dit voor het 

vierde tot zesde leerjaar. Juf Marie-Hélène zal deze lessen verzorgen. De lessen starten in 

oktober 2020. 

- Er worden warme maaltijden aangeboden. De traiteur vraagt wel om in te tekenen per 

maand of per trimester. Wij opteren per trimester. Bij afwezigheid wordt de maaltijd niet 

aangerekend. 

- Vanaf januari zal er sport georganiseerd worden op dinsdag en vrijdagmiddag voor de lagere 

school. Dit gaat door in de sportzaal van 12 u tot 13 u. (half uur per graad) Vanaf december 

kan men hiervoor inschrijven. Juf Syl Vanden Abeele zal deze lessen geven. 



- Vanaf januari organiseren we kleuter turnen op dinsdag van 16 u 15 tot 17 u. Hier zal 

dezelfde prijs betaald worden als voor de opvang. Inschrijvingen volgen in december. 

- Studie gaat door op dinsdag en donderdag van 16 u 15 – 17 u. (enkel voor 4de tot 6de leerjaar) 

We starten met de studie vanaf dinsdag 8 september. Er volgt nog een inschrijvingsformulier. 

De studie gaat door in de refter. 

- Vanaf 1 september komt iedereen binnen langs de kleine poort (kant parking) en verlaat de 

school via grote poort (voor schoolgebouw). De kleine bruine poort (kleuter) kan voorlopig 

niet gebruikt worden omdat daar de werfplaats geïnstalleerd wordt voor verbouwingen 

turnzaal. Vanaf januari kunnen we ook weer deze ingang gebruiken voor de kleuters. 

- De bovenbouw verlaat de school via bruin/zwart poortje bovenbouw. 

- Bij het betreden van de school ontsmetten de kinderen hun handen. 

- Speeltijd 8 u 15 tot 8 u 30:  

o Kleuters : spelen onder luifel 

o 1ste tot 3de leerjaar: grote speelplaats (tot bankjes) 

o 4de tot 6de leerjaar: vanaf bankjes (beton) tot luifel fietsenstalling 

- De fietsen mogen opnieuw in de fietsenstalling geplaatst worden. 

- Zoals vorig schooljaar vragen we aan de leerlingen van het lager om een plastiek zakje te 

voorzien met handgel, koekje en drankje en voor 1ste tot derde leerjaar een zakje met 

speelgoed van thuis. Wij hadden de indruk dat de kinderen zich amuseerden met hun eigen 

speelgoed en willen dit terug aanbieden. Dit speelgoed wordt gebruikt  tijdens de 

middagpauze. Tijdens de andere speeltijden kunnen ze gebruik maken van de speelkoffers 

volgens een bepaald schema. 

- Maandag, dinsdag en vrijdag is de leeskeet open voor 2 klassen. Donderdag is DJ MD van de 

partij. 

- Ouders dragen in en rond het schoolgebouw een mondmasker. 

- Er zal voorlopig geen fruitdag georganiseerd worden. We hopen dat jullie af en toe een 

gezond tussendoortje meegeven met de kinderen. 

- Nog enkele data: grootouderfeest kleuter woensdag 18 november, kaarting op zaterdag 13 

februari 2020. Fietsen voor 4de tot 6de leerjaar: namiddag: dinsdag 6 oktober, dinsdag 30 

maart 2021 en dinsdag 8 juni 2021. Voor het fietsen zoeken we nog vrij willige ouders of 

grootouders. Briefje volgt… 

Al een hele boterham voor de opstart van het nieuwe schooljaar. Vergeet ook niet af en toe naar de 

website van de school de kijken. www.vbsdeblokkentoren.be. Hier vind je veel informatie terug 

alsook het nieuws heet van de naald. 

 

 

http://www.vbsdeblokkentoren.be/

