
SCHOOLPRAATJE 

 

 

  

Beste ouders en kinderen, 

 

Dank jullie wel om de coronamaatregelen van bij het begin van het schooljaar 

zó stipt op te volgen!!!  
 

Zoals jullie in de media reeds vernamen, moeten scholen overschakelen naar 

‘code oranje’. 

Wat betekent dit voor onze schoolorganisatie na de herfstvakantie? 

De extra maatregelen op een rijtje; 

* Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school. (vb. CLB, traiteur, 

onderhoudsfirma’s, …) 

* Ouders die een leerkracht wensen te spreken, gelieve telefonisch (nummer 

van kleuter- of lagere school is gekend) of via mail (mailadressen zie onze 

website) contact op te nemen. 

* Gelieve de kinderen van de lagere school aan het hekken af te zetten of op 

te halen. 

* Gelieve de kleuters via de in- en uitgang (dranghekkens volgen) te brengen 

of af te halen. 

* Is uw kind in de opvang? 

 -> kleuter en lager: gelieve uw kind aan de buitendeur (refter/opvang-

klas) af te zetten en/of te komen ophalen. Graag steeds met 

mondmasker. 

* Tot zolang we in code oranje zitten, worden alle uitstappen geannuleerd, 

jammer genoeg ook de boerderijklas voor de 2
de

 graad (zie kalender).  

* In november zijn onze oudercontacten gepland op nieuwe data. Samen 

met de leerkrachten bekijken we om deze via Teams (Office 365) te laten 

verlopen. Info volgt in de week van 9 november. 

 

Ook schoolintern blijven we alle maatregelen (mondmaskers, (hand)hygiëne, 

ventilatie, …) nauwgezet opvolgen! 
 

Hartelijk dank om alle maatregelen samen op te volgen in het belang van 

ieders gezondheid!  

 

Juf Veerle en schoolteam 

 

 



Welkom 

 

Welkom in de bijtjesklas, Caythana ! 

Na de herfstvakantie verwelkomen we in de vosjesklas: 
 

  Felix Ooghe 

  Féline De Coninck 

  Bas Timmerman 

 

Nieuw in het 2
de

 leerjaar 

 

Na de herfstvakantie (tot einde schooljaar) zal juf Fiona halftijds werken. 

Samen met juf Pauline Bracke vormen ze een duobaan in 2L. Welkom terug, 

juf Pauline! (De ouders van 2L ontvangen hierover een mail.) 

 

Koekenverkoop 

 

383 x DANK voor de aankoop van de lekker gevulde LU-tassen!! 

Dank voor jullie steun aan VBS De Bloesem ! 
 

Informatie over de groente- en fruitverkoop lezen jullie verder 

in dit schoolpraatje. 

 

Kerstkaarten en nieuwjaarsbrieven 

 

Dit jaar hoeven jullie geen kerstkaartjes in de winkel te kopen. Alle kinderen 

van VBS De Bloesem maken hun eigen creatieve ontwerp  !! Meer info over 

de verkoop volgt na 6 december. 
 

Op de nieuwjaarsbrieven zal de prachtige foto van jullie kind(eren) pronken 

! Enkel de nieuwjaarsbrief voor de ouders van de kleuters wordt een eigen 

creatie. Na de herfstvakantie noteren jullie het gewenste aantal 

nieuwjaarsbrieven op een afzonderlijk briefje. 

 

Helm Op Fluo Top 

 

Tussen de herfst-  en de krokusvakantie nemen we met 

de lagere school deel aan de VSV-actie Helm Op Fluo 

Top. In deze donkere maanden van het jaar willen we 

onze leerlingen aanmoedigen om zichtbaar en 

beschermd naar school te wandelen of te fietsen. Een 

brief met meer info vinden jullie in bijlage. 

  



Onthaalgesprekken met CLB 

 

Op advies willen we zoveel mogelijk oudercontacten online laten doorgaan. 

Gesprekken met CLB, ouders en school organiseren we liever fysiek volgens de 

maatregelen. 

We lichten de ouders hierover persoonlijk in. Hierbij bezorgen we reeds een 

overzicht van de data waarop deze onthaalgesprekken met CLB en ouders 

gepland zijn. 
 

kleuterschool 

maandagnamiddag 30 november ‘20 

maandagnamiddag 8 februari ‘21 

maandagnamiddag 7 juni ‘21 
 

lagere school 

vrijdagvoormiddag 11 december ‘20 

dinsdagvoormiddag 9 februari ‘21 

dinsdagvoormiddag 8 juni ‘21 

 

Jarigen november 

 

4 november Ayden 3K 

9 november Mandus 1KA 

5 november meester Wim turnen 

11 november Daan 3K 

14 november Lara 6L 

17 november Juf Carol 1L 

20 november Arthur 2K 

20 november Louis 2K 

21 november Mogane 2K 

27 november Navaro 6L 

27 november 

28 november 

juf Els 

Roxane 

opvang 

1L 

30 november Meester Kris 6L 

 

Familieberichten 

 

Dhr. Gerard Vergaerde, overgerootvader van Thalita (6L), Lana (6L), 

Kyentha (3L) en Emma (1L) 

Oprechte deelneming. 

  



 


