
 

 

         
      Brugge 26 augustus 2021 

Beste ouders, 
 

Welkom terug! We zijn blij dat het bijna zover is: de nieuwe start van het schooljaar! 
Wat zullen de kinderen terug veranderd en gegroeid zijn! 
 
Het goede nieuws is dat de coronamaatregelen heel wat versoepeld zijn. Dit maakt al een groot 
verschil! Onderaan deze infobrief bezorg ik een overzichtje. 
 
Hieronder vinden jullie de eerste info voor het nieuwe schooljaar. 
Tot binnenkort! 

 
Schoollied 
Zagen jullie ons schoollied al passeren op facebook? 
Vorig schooljaar daagden de leerlingen de leerkrachten uit om een liedje te maken over de school. Die uitdaging 
hebben we met beide handen gegrepen! Enkele leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gingen met ons mee naar een 
professionele studio en namen daar het liedje op. Uiteraard mocht een dansje niet ontbreken! 
 
Dit jaar swingen we het jaar tegemoet. Op 1 september dansen de leerkrachten en leerlingen het schooljaar in. 
Oefenen jullie alvast mee? https://www.youtube.com/watch?v=9b79EMUZNvQ  
 

Nieuwe gezichten 
We verwelkomen enkele nieuwe leerkrachten in ons team, sommigen zijn ons al gekend! 

Juf Shirley:  
Juf Shirley vervangt juf Jessica in K2B. Juf Jessica gaat een nieuwe uitdaging aan als 
aanvangsbegeleider binnen de scholengroep en zal daarnaast een meelooptraject voor 
directies volgen bij ons op school.   

 

      Juf Lena: vervangt juf Sharon tot aan de kerstvakantie       
tijdens haar zwangerschapsverlof. (L2B)   
 

 

 

 

Juf Michele: is aanwezig op dinsdagvoormiddag, donderdag en vrijdag. 
Op vrijdag neemt zij het vierde leerjaar van juf Els (L4A) onder haar vleugels. 
Op de andere dagen staat zij mee in voor de zorg en de anderstalige leerlingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9b79EMUZNvQ


 

 

 

Juf Amber: is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
Op woensdag neemt zij het vierde leerjaar van juf Aline (L4B) op zich.  
Op vrijdagvoormiddag neemt zij de volledige tweede kleuterklas (K2A 
en K2B) mee op sleeptouw! (In de namiddag gaan beide klassen turnen bij juf 
Patje.) De andere dagen staat zij mee in voor de zorg en de anderstalige 
leerlingen.  

Juf Katinka is terug van weggeweest! Sommigen onder jullie zullen haar zeker nog kennen! 
Zij zal zorgen voor extra uitdaging voor de sterke leerlingen, werkt rond het welbevinden van de kinderen en 
werkt mee in het beleid en de zorg. 

 
Nieuw voor het kleuter 
Dit jaar starten we met iets nieuws voor de kleuters! We gaan niveaupuzzelen! Naar analogie van het 
niveaulezen in het lager gaan we met alle kleutertjes niveaupuzzelen. Alle kleutertjes zullen door elkaar op hun 
niveau en tempo in kleine groepjes begeleid worden in het puzzelen. Dit zal doorgaan op dinsdagnamiddag. 
 
 
Nieuw voor het lager 
In het lager gaan we van start met een zachte landing. Dit wil zeggen dat de kinderen vanaf 8u15 zelfstandig naar 
de klas mogen gaan. Van zodra ze op school toekomen kunnen ze rustig naar de klas, alles klaarleggen, even iets 
vertellen, wat lezen… zodat om 8u30 iedereen vlot kan starten. 
 
 

Herinnering voor de derde kleuterklas 
Sinds vorig schooljaar werd de leerplicht uitgebreid. Kinderen van de derde kleuterklas worden dus dagelijks op 
school verwacht. Bij afwezigheid is een afwezigheidsbriefje noodzakelijk. De concrete regels hieromtrent zullen nog 
even herhaald worden op de infoavond. 
 
 

Afzetten en ophalen van de kinderen 
’s morgens 
Ouders zetten de kinderen af aan de hoofdingang. De kinderen die met de fiets komen en de leerlingen van 4, 5 
en 6 kunnen de school binnenkomen aan de ingang naast de crèche. (bij de fietsenstalling). 
 
NIEUW: zachte landing voor het lager 
Vanaf 8u15 gaan alle leerlingen van het lager naar hun klas. Zij wachten niet tot 8u30 op de speelplaats. Ouders 
nemen afscheid aan de poort, de leerlingen gaan zelfstandig naar de klas. Daar zullen zij rustig aan hun dag 
kunnen starten, tijd maken om te vertellen, iets te lezen, materiaal weg te leggen… Zo zullen ze om 8u30 vlot aan 
de lessen kunnen beginnen.  
 
De kleuters blijven tot 8u30 op de speelplaats en gaan samen met de juf naar hun klasje. 
 
 
 
 
 



 

 

 
’s avonds  
15u50 
De kleuters van het eerste en tweede kleuterklasje verlaten de school via de kleuterpoort.  
De 3de kleuterklas, het eerste, tweede en derde leerjaar verlaten de school via de hoofdingang en worden tot aan 
de poort naar jullie gebracht.  
Het vierde, vijfde en zesde leerjaar verlaten de school via de fietserspoort aan de parking. 
 
16u30 – leerlingen lager na de studie 
De ouders wachten buiten op hun kinderen. De leerkrachten zullen met hun groep naar de poort komen om de 
kinderen tot bij de ouders te brengen. Op die manier is er voldoende afstand mogelijk en vermijden we grote 
groepen mensen in het gebouw. (1,2,3 aan poort hoofdingang, 4, 5, 6 aan fietserspoort). 
 
Na 16u30 óf kleuters vanaf 16u00 (opvang) 
De kinderen kunnen opgehaald worden in de opvang. Als de kinderen binnen spelen, wachten de ouders aan de 
hoofdingang. Als de kinderen buiten spelen, kunnen de ouders hun kinderen wel oppikken op de speelplaats.  
 

Wat zijn nu de corona-maatregelen?  
Er zijn heel wat versoepelingen en daar zijn we heel blij om. Hierbij geven we jullie een overzicht. 
 

 Iedereen kan opnieuw elke dag naar school, zonder afstandsonderwijs!   
 
 
 

 
 
 Essentiële derden zijn toegelaten op school: logopedisten, kinesisten, CLB- 

medewerkers… kunnen allemaal terug opstarten. Het goede nieuws is dat 
fruitouders en leesouders ook terug als essentieel kunnen gezien worden!  

 
 
 
 

 
We mogen terug volop op uitstap, zolang we ons aan de algemene regels 
houden. 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen mogen met meerdere groepen in de refter zitten, dus gaan we 
terug in 2 beurten eten. Dit wil zeggen dat er geen afwijkende speeltijduren 
meer zijn ’s middags. 
Er zijn warme maaltijden voorzien! 
 
 
 



 

 

 
 

Op de speelplaats zijn er geen beperkingen meer.  
 
 
 
 
 
 
 

        We blijven onze handen ontsmetten bij het binnenkomen van de school en de klas. 
 
 
 
 
 

 
Ouders mogen tijdens de lestijden niet in de school zijn. Uiteraard mogen jullie wel even 
binnenspringen in het secretariaat, bij de directie of zorgcoördinator wanneer jullie ons 
nodig hebben. Dit kunnen we veilig laten verlopen. 
Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de poort, we maken hiervoor een 
aanpassing (zie verder). 
 
 

 
We mogen nog geen grote groepen vormen dus bij elke activiteit waarbij ouders 
betrokken zijn, zullen wij een aangepaste veilige werking voorzien. 
 
 
 
 
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen op dit 
moment. Dit kan veranderen wanneer er een lokale uitbraak is of als de 
preventieadviseur het anders beslist. 
Leerkrachten hoeven in hun klas geen mondmaker meer te dragen bij hun leerlingen. 
Zij dragen wel een mondmasker onder volwassenen. 

 Ouders hebben wel nog een mondmaskerplicht wanneer ze op het schooldomein zijn. 
 

De voor – en naschoolse opvang kan opnieuw doorgaan zoals voorheen. 
 
 
 

Op een gezond schooljaar! 
Wij kijken alvast heel erg uit naar dit schooljaar. We hopen dat we dit jaar alles in het teken kunnen zetten van de 
kinderen en dat zij alle kansen krijgen die ze verdienen. 
 
Samen maken we er een TOP - jaar van!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Valentina Vertriest 


