
 
 
 
 
Beste ouders, liefste kinderen,  

 
 
Na een natte zomer zijn wij heel blij om op 1 september al die zonnige gezichten terug te mogen ontvangen. De 

meesters en juffen zijn reeds een tijdje bezig met het voorbereiden van het nieuwe schooljaar. De school is helemaal klaar om 
de poorten weer open te zwaaien.  
 
 
EERSTE SCHOOLDAG 
We starten woensdag 1 september. De poorten gaan open om 8u. De kleuters worden vanaf 8u15 door de nieuwe juffen 
onthaalt op de speelplaats. Ouders nemen afscheid aan het houten poortje. Om half 9 gaan de kleuters naar hun nieuwe klasje.  
De kinderen van de lagere school blijven op de speelplaats. Bij het belsignaal om half 9 gaan ze in rij staan bij de nieuwe juf 
of meester. Ook hier nemen ouders afscheid aan de schoolpoort.  
We vinden het jammer dat we geen ouders kunnen toelaten op de speelplaats of in de klas om het schooljaar al zingend en 
dansend in te zetten. De leerkrachten zullen echter voor een warm onthaal zorgen. 

 
 

VEILIGHEID 
De belangrijkste maatregelen omtrent corona vernamen jullie reeds via de pers. Mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar is 
afgeschaft. Handhygiëne en verluchten blijven zeer belangrijk. Ouders die de school betreden dragen een mondmasker. De 
gescheiden ingangen voor kleuters en lager blijven behouden zoals vorig schooljaar. Ook het eten in de klassen i.p.v. in de 
eetzaal houden we nog een jaartje aan. Zieke kinderen blijven thuis. Hou je zeker ook aan de richtlijnen indien je terugkomt uit 
een risicoland. 
Ook het begin- en einduur blijft ongewijzigd.  ’s Avonds stoppen we om 15u25. Het tijdstip voor de middagspeeltijd blijft  
verschillend voor kleuters (11u40-12u30)  en lager (12u30- 13u30).  
 
 
NIEUWE LEERKRACHTEN 
De meeste leerkrachten blijven bij hun vertrouwde klasgroep. Toch verwelkomen we enkele nieuwe gezichten: 
 

• Meester Tim Hendrix:   zal op vrijdag de zwemlessen voor zijn rekening nemen. 
• Meester Lennard De Rooy:  staat in voor het kleuterturnen, zal 1/5 lesgeven in 3B en 4I en geeft  

ICT tijdens het hoekenwerk. 
• Juf Kaatje Cools:   is onze nieuwe OKAN-juf 
• Juf Janna De Roover:   zorg- en ondersteuning in de kleuterklassen 

 
Juf Silke wordt titularis in de vlinderklas. Juf Els Sollie gaat elders aan de slag.  

 
ORGANISATIE EN AFSPRAKEN 
De organisatie en afspraken vind je in een “brochure kleuterschool” en een “brochure lagere school”. Klik zeker even door. Je 
vindt er veel nuttige info.  Beide brochures staan ook op de schoolwebsite. 
 
 
SCHOOLGERIEF 
De school voorziet voor elke leerling een pakket met het nodige schoolmateriaal, zelfs een gevulde pennenzak. Enkel dit 
materiaal mag in de school gebruikt worden. 
ONTHAAL ’S OCHTENDS 
‘s Ochtends spelen de kleuters tussen 8u en half 9 op de kleine speelplaats (Planeetstraat).  Dit is de enige ingang voor de 
kleuters. De oudste kleuters mogen vanaf kwart over 8 naar de klas gaan. Om half 9 gaan alle kinderen naar het klaslokaal en 
starten de klasactiviteiten.  
De kinderen van de lagere school komen binnen langs de Spoorweglei of langs de speelweide. Kom je met de fiets dan kies je 
sowieso voor de Dageraadsstraat . Enkel en alleen wanneer je samen met je kleuterbroer of -zus naar school komt, mag je ook 
de poort van de Planeetstraat gebruiken. Ook in de lagere school staat de schoolpoort open van 8u tot half 9. Tussen 8u en 
kwart over 8 blijven de kinderen op de speelplaats. Vanaf kwart over 8 mag iedereen naar de klas. Om half 9 starten de 
lessen.  

 
 

AFHALEN ‘S AVONDS 
Alle kleuters worden afgehaald via de grijze poort Planeetstraat. Enkel lagere schoolkinderen met een kleuterbroer of -zus 

https://hetspoorbasisschool.be/wp-content/uploads/2021/08/brochure-kleuters-augustus-2021.pdf
https://hetspoorbasisschool.be/wp-content/uploads/2021/08/brochure-LS-augustus-2021.pdf


gebruiken ook deze uitgang. Alle andere lagere schoolkinderen verlaten de school via de speelweide of Spoorweglei.  
Kinderen die gebruik maken van Kadee worden gebracht en opgehaald met de bus. Let op: Op 1 september blijft Kadee 
gesloten.  
Er is nabewaking op school tot uiterlijk 16u.  
 
 
INFOAVOND 
Een infoavond zoals we gewoon zijn, is nog steeds niet toegelaten. Daarom voorzien we een digitaal alternatief waarin we alle 
school- en klasinfo zullen toelichten. We hopen jullie wel snel tijdens een individuele ouderavond te kunnen ontmoeten. Contact 
met de leerkracht kan telefonisch, per mail of via de boekentassenpost.  De mailadressen vind je op de schoolwebsite bij “contact”. 

 
 

VRIJE DAGEN 

• Facultatieve vrije dagen:  
o Vrijdag 12 november 2021 
o Maandag 31 januari 2022 

• Geen school wegens pedagogische studiedagen: 
o Maandag 14 februari 2022 
o Woensdag 16 maart 2022 
o  en nog een derde dag die later gecommuniceerd zal worden.  

• Einde eerste trimester: vrijdag 24 december ‘S MIDDAGS 

Alle andere activiteiten publiceren we op de kalender op de schoolwebsite. 

Herfstvakantie:   van 1 november tot en met 7 november 2021 
Wapenstilstand:  11 november 2021 en vrije brugdag op 12 november 2021 
Kerstvakantie:   van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022 
Krokusvakantie:   van 28 februari tot en met 6 maart 2022 
Paasvakantie:   van 4 tot en met 18 april 2022 
Hemelvaart:   26 en 27 mei 2022 
Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
Zomervakantie:   van 1 juli tot 31 augustus 2022 
 
 
 
MAAK JE KENBAAR 
Teken zoveel mogelijk alle gerief, vooral brooddozen, koekendoosjes, jassen, bv. met viltstift op het label. Zo bespaar je veel 
zoekwerk. Een doos met alle gevonden voorwerpen vind je steeds in de hal onder de trap. 
 
 
BEWEGINGSOPVOEDING  
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de kinderen van de lagere school het turnuniform. De eventuele aanschaf van 
een nieuw turnpak organiseren we via een aparte brief. Kleuters, ook de 5-jarigen, turnen enkel met turnpantoffels.  
 
 
KOEK EN FRUIT / AFVALARME SCHOOL 

Onze school is bijzonder afvalarm dankzij o.a. jullie inspanningen door de koeken in een koekendoosje te stoppen en 
ook het fruit zonder afval mee naar school te geven. Het is erg belangrijk dat alle doosjes getekend zijn. Anders blijven we toch 
nog met een berg plastiek zitten. Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we fruit. Na de middag mag een koek.  
 
 
LUNCH 

Ook dit schooljaar zullen de kinderen nog met de juf of meester in de klas eten. Voorzie hiervoor een brooddoos en 
een drinkbus met water. Navullen kan steeds aan de kraan. 
 
 
MAXIMUMFACTUUR 
 Klasonkosten zijn gebonden aan een maximumfactuur. Een jaartje in de kleuterklas kost maximum 45 euro. In de lagere 
school bedraagt de maximumfactuur 90 euro. Meerdaagse schooluitstappen (bos-, zee- en sneeuwklassen) mogen allemaal 
samen  per kind nooit meer dan 450 euro kosten. De school en het oudercomité betalen alle meerkosten.  
 
 
MEERDAAGSE UITSTAPPEN 
 Wij opteren om met het 1ste en 2de leerjaar tweejaarlijks op bosklassen te gaan en met 3 en 4 elke twee jaar op 
zeeklassen. Omdat de zeeklassen vorig jaar geannuleerd werden, plannen we bos- en zeeklassen eenmalig allebei tijdens 
eenzelfde schooljaar.  Het 6de leerjaar gaat jaarlijks op sneeuwklassen. Vanzelfsprekend volgen we hieromtrent steeds de 
richtlijnen van de veiligheidsraad.  



 
• Zeeklassen  3de en 4de leerjaar 7/6/2022 - 10/6/2022 De Panne 
• Sneeuwklassen   6de leerjaar   17/1/2022 26/1/2022  Valmeinier Zwitserland 

 
 
OUDERCOMITÉ 
 Ook het oudercomité is een belangrijke partner op school. Zij komen enkele malen per jaar samen om de school te 
helpen en te ondersteunen. De vergaderdata vind je op de schoolkalender op de website.  De eerste vergadering is gepland 
op 16 september om 20u in de eetzaal. Je bent zeer welkom. Voor meer info kan je terecht bij Kathleen Verachtert, mama van 
Rover en Fink en voorzitter van het oudercomité (postbus.kathleen@gmail.com) 
 
 
 
Tot zeer binnenkort 
Het Spoorteam 
  


