
SCHOOLPRAATJE 

 

 

 

Lieve ouders en kinderen, 

 

Hopelijk genoten jullie samen van de zomervakantie  ! 

Wij kijken er alvast naar uit om met de kinderen te 

leren, te spelen, te knutselen, te musiceren, …! 

Met respect voor de coronamaatregelen zullen wij in het 

schooljaar 2020-2021 SAMEN genieten van de ‘Symfonie 

van VBS De Bloesem’, ons jaarthema. 

 

Muzische groetjes, 

Juf Veerle 

 

 

 

SCHOOLORGANISATIE MET CORONAMAATREGELEN 
x 

We zetten even onze maatregelen ‘van code geel’ op een rijtje zodat we er 

samen een fijn, veilig en gezond schooljaar van kunnen maken. 
 

HANDHYGIËNE 

* Alle kinderen en medewerkers van de school zullen gedurende de dag 

hun handen zoveel mogelijk wassen en /of ontsmetten. 
 

MONDMASKERS 

* De kleuterleidsters dragen een mondmaskers in het bijzijn van 

volwassenen: niet wanneer ze alleen met de kleuters werken. 

* De leerkrachten lager dragen een mondmasker in het bijzijn van 

volwassenen en wanneer de sociale afstand met leerlingen niet kan 

gegarandeerd worden. 

* Binnen het schoolgebouw, op de speelplaats en aan de schoolpoort 

dragen alle volwassenen een mondmasker. 
 

HYGIËNISCHE AFSPRAKEN 

* Op een speelse manier herinneren we de kinderen aan de hygiëne van 

 - handen wassen 

 - hoesten en niezen in elleboogholte 

 - neus snuiten 

 - sociale afstand met volwassenen 
 

  



ACTIVITEITEN 

* Activiteiten binnen en buiten de school kunnen doorgaan mits het 

naleven van de algemene veiligheidsmaatregelen. 

* Momenteel zijn we allerlei activiteiten aan het plannen en wachten nog 

de richtlijnen af van de verschillende instanties. 
 

SPEELTIJDEN 

* Op de speelplaats genieten de kinderen terug van met elkaar spelen 

(zonder dranghekkens!). 
 

MAALTIJDEN 

* Traiteur Benjamin Food levert terug warme maaltijden. Het menu werd 

voorlopig opgesteld voor de eerste 2 weken van september, voorlopig 

zonder soep. 
 

VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG 

* Vanuit de gemeente Oosterzele ontvingen we nog geen specifieke 

richtlijnen. 

* De voor- en naschoolse opvang op onze beide vestigingsplaatsen hervat 

terug de normale werking. 
 

EXTRA INFO BIJ ZIEKTE 

* In bijlage voegden we 2 schema’s (kleuter- en lager onderwijs) ‘Mag 

deze leerling naar school?’ Gelieve deze bijlage(n) eens te bekijken. 

 

INFOAVONDEN 
x 

infoavond lager: 10 september 

* Per klas worden er 2 sessies georganiseerd: 18.30 – 19.30 uur 

         20.00 – 21.00 uur 

* Graag één ouder per gezin per klas a.u.b. 

* Begin september zullen jullie een link ontvangen om in te schrijven. 

 

infoavond kleuter: 17 september 

* Begin september ontvangen jullie meer informatie over de concrete 

organisatie. 

 

SCHOOLJAARKALANDER 
x 

Van zodra er meer activiteiten bepaald zijn, bezorgen we 

jullie de schooljaarkalender. 

  



WELKOM 

 

Op 1 september verwelkomen 

we deze peuters: 

 

 Maxime Cosyns 

 Lily-Roos De Landtsheer 

 Oskar De Roos 

 Logan Haesaert 

 Mandus Verbeeck 

 

  

Blij met deze kinderen erbij : 

 

3K Evy De Cock 

2L Lena De Cock 

5L Jorbe Caus 

5L Noor De Backer 

5L Wolf Hofman 

5L Simao Leite Alves 

 

Jarigen september 

 

3K Dylian  3 september 

3K Olivia 4 september 

3K Juliaan  9 september 

 Juf Hanne 9 september 

4L Arthur  11 september 

6L Yentl  12 september 

3L Casper  13 september 

2L Simon  17 september 

5L David  17 september 

 Juf Annick  20 september 

1KA Oskar   25 september 

3L Nelis    27 september 

5L Fien    28 september 

3K Evy    29 september 

4L Casper   29 september 

6L Thalita   29 september 

2K Elias   30 september 

 

 

 

Familieberichten   

 

 

Suze, zusje van Nora (2K). Proficiat! 

 

 


