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Beste ouders, liefste kinderen,  
 
 Het valt deze keer niet zo zwaar om het voorbije jaar 
achter ons te laten. Het nieuwe jaar kan alleen maar beter en plezanter worden. Wij 
wensen jullie via deze weg alvast een gezellig, leerrijk en gezond 2021 toe.  
 
Op reis geweest? 
    Mogen we met aandrang vragen om de richtlijnen en 
verplichtingen die gelden bij het terugkeren van buitenlandse reizen zeer strikt na te 
leven. Reizigers die terugkeren uit een rode zone  zijn een hoogrisicocontact. Ze 
moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. 
   7 dagen na hun aankomst moeten ze 
een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de 
tweede test gaan ze in quarantaine. Ook de kinderen!! Pas na een negatief resultaat 
van de tweede test stopt de quarantaine en mogen de kinderen weer naar school 
komen. 
 
CO2-metingen 
 Om de luchtkwaliteit in de klassen te controleren 
circuleert er al een tijdje een CO2-meter op school. Zo kunnen alle klassen testen hoe 
ze de luchtkwaliteit kunnen optimaliseren.  
 
Extra trui 
 Omdat verluchten heel erg belangrijk is, kan het wel eens wat frisser zijn in 
de klas. Laat gerust een extra trui achter in de klas voor de koele momentjes  
 

Naschoolse opvang 
 Uit veiligheidsoverwegingen blijven we de naschoolse 
opvang nog een tijdje op school organiseren. De voorwaarden en prijs zijn dezelfde 
als in de naschoolse opvang Kadee. Juf Juleke neemt deze taak op zich. Er is ’s 
avonds geen transport naar de Speelmicroob. Graag vooraf melden bij juf Juleke of 
op het bureel als je gebruik wenst te maken van de naschoolse opvang op school. 
Naast de naschoolse opvang is er ook de gewone nabewaking tot 16u (woendag tot 
12u30) op de grote speelplaats.  
 ’s Ochtends kunnen de kinderen nog wel terecht in BKO 
Kadee. Een busje brengt de kinderen dan naar school.  
 
Schoolrekeningen 
 Ook de schoolrekeningen zullen er dit jaar een beetje 
anders uitzien. In normale omstandigheden bedraagt een maximumfactuur 45 euro 
voor een kleuter en 90 euro voor een kind in de lagere school. Tijdens het eerste en 
tweede trimester vragen we hierop een voorschot. Tijdens het derde trimester volgt 
dan de eindafrekening. Dit kan verschillen van klas tot klas afhankelijk van de 
gemaakte uitstappen en betalende activiteiten. Op het einde van het schooljaar 
publiceren we de gemaakte onkosten per leerjaar. Het zou wel eens kunnen zijn, dat 
dit schooljaar het maximumbedrag niet wordt bereikt.  
 Naast een voorschot op de maximumfactuur kan de 
schoolrekening ook individuele onkosten bevatten: een nieuw turnpak, een 
abonnement op een tijdschrift, middagbewaking, … Er worden geen onkosten 
aangerekend voor middagdrankjes of gebruik van de eetzaal, maar de bewaking 
tijdens de middagpauze is wel tegen vergoeding. Kinderen die thuis lunchen, betalen 
dit niet.   
 
Fairtrade  
 Omdat we als school ons steentje willen bijdragen aan 
een eerlijke handel, bracht de Sint zoals elk jaar fairtrade chocolade mee voor de 
kinderen. Prachtig toch van de Sint… 
 
Deelneming 
 We wensen de familie Hendrix (meester Tijs) en de familie Dzhaikhanova (juf 
Malika) heel veel sterkte bij het overlijden van respectievelijk oma en mama. Innige 
deelneming. 
 
 
 



Dikke dankjewel 
 De marsepein- en Tekenfundactie volgde erg dicht op 
elkaar. Dat is waar en misschien wat ongelukkig. Toch willen we jullie erg bedanken 
voor jullie steun en medewerking want de opbrengst was mooi. De marsepein zorgde 
voor een winst van 2100 euro. De Tekenfundactie 2670 euro. Superbedankt! 
 
Voorleesweek  
 Net zoals zovele andere activiteiten werd ook de 
voorleesweek digitaal aangepakt. We ontvingen heel wat leuke, voorgelezen 
verhaaltjes. We publiceerden een overzicht van de filmpjes op 
https://hetspoorbasisschool.be/voorleesweek-de-filmpjes/. Nog een leuk initiatief zijn 
de meertalige vertellingen: https://hetspoorbasisschool.be/meertalige-vertellingen/ . 
Hiervoor zijn we op zoek naar nog meer mensen die een verhaal in zowel het 
Nederlands als een vreemde taal kunnen brengen. Neem hieromtrent gerust contact 
op met juf Karla.  
 
Facultatieve vrije dag 
 Vrijdag 29 januari is een facultatieve vrije dag en blijft de 
school gesloten.  
 
Inschrijvingen 
  Vanaf 4 januari 2021 start de voorrangsperiode voor kinderen 
geboren in 2019 die al een broer of zus hebben op dezelfde school. Zij  kunnen dan 
met voorrang worden ingeschreven. Deze voorrangsperiode loopt tot en met 31 
januari 2021. Laat deze periode niet voorbij gaan!  Behoort jouw kind niet tot deze 
voorrangsgroep? Dan moet je eerst aanmelden! Alle scholen van Lier en 
Koningshooikt werken met een aanmeldingsprocedure. Aanmelden kan pas in maart 
2021. Meer informatie vind je op www.naarschoolinLier.be 

 
Veilig in het verkeer 
 Hartelijk dank om rekening te houden met onze oproep in 
de vorige nieuwsbrief i.v.m. verkeersveiligheid aan de schoolpoorten. Toch zien we nu 
en dan nog auto’s in de Dageraadsstraat tot aan de speelweide rijden om daar 
kinderen af te zetten en om te keren. Het is veel veiliger om de kinderen op de hoek 
van de straat af te zetten. Dankjewel, hiervoor. 
 Een werkgroep verkeer buigt zich mee over de 
verkeersveiligheid rond de school. Binnenkort horen jullie meer van hen.   

 
 
Maandag 4 januari Start inschrijvingsperiode broers en 

zussen en kinderen van personeel °2019 
Dinsdag 5 januari Zitdag CLB op school (namiddag) 
Vrijdag 8 januari Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 1, 4 en 2 
Woensdag 13 januari Helaas geen vertrek van de 

sneeuwklassen. Snif, snif… 
Vrijdag 15 januari Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Dinsdag 19 januari Zitdag CLB op school (namiddag) 
 Vergadering oudercomité 20u 
Donderdag 21 januari Urania op school 
Vrijdag 22 januari Urania op school 
 Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 1, 4 en 2 
Vrijdag 29 januari Facultatieve vrije dag 
 


