Nieuwsbrief september - schooljaar 2020-2021

Welkom terug
De vakantie is alweer voorbijgevlogen. De vakantie zal misschien anders verlopen zijn dan jullie hadden gepland
maar hopelijk hebben jullie thuis of op een veilige vakantiebestemming van de warme, zomerse dagen genoten.
We starten het nieuwe schooljaar in code geel. Hieronder lees je hoe we dit schooljaar concreet zullen starten.
Welkom terug voor een spetterend nieuw schooljaar!

Alle leerlingen gaan alle dagen naar school in code geel, oranje of rood.
Schooluren
De schooluren vallen terug in een iets normalere plooi. In het einduur hanteren we 5 min verschil tussen
kleuterschool en lagere school om het ophalen vlotter te laten verlopen.
KLEUTERSCHOOL:

LAGERE SCHOOL:

Ma, di, do, vrij: 8.45u – 15.15u

Ma, di, do, vrij: 8.45u – 15.20u

Woe: 8.45u – 11.55u

Woe: 8.45u – 12u

’s Morgens aankomen op school
o
o

Kleuterschool: tussen 8.30 en 8.45u. (er is speeltijd ’s morgens)

Lagere school: tussen 8.35 en 8.45u. (er is geen speeltijd ’s morgens)
 Ben je vroeger? Dan moet je naar de Bengelbende.

Naar huis
o
o

Kleuterschool: 11.55u ’s middags en 15.15u ‘s avonds.
Lagere school: 12u ’s middags en 15.20u ‘s avonds.
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In- en uitgang kleuterschool = brandweerpoort aan de parking zijde Kemeldijk
Het brengen en halen van de kleuters blijven we op dezelfde manier doen als eind vorig schooljaar.
Alle ouders dragen verplicht een mondmasker.
•

•

Kleuters brengen
o De juffen staan klaar aan de poort om jullie kinderen te verwelkomen.
o De ouders kunnen de school niet verder betreden.
o De kinderen spelen op de speelplaats tot we om 8.45u onze handen gaan wassen en naar de klas gaan.
Kleuters halen
o De kleuters zullen in een rij klaarstaan onder het afdak op de kleuterspeelplaats.
o De ouders gaan via de grote poort binnen met de nodige afstand.
o Jullie volgen de pijlen.
o De juffen staan klaar om jullie kleuter met jullie mee te geven aan de kleuterpoort.
o Als je kleuter met de fiets was, neem je samen met de kleuter het fietsje uit het fietsenrek.
o Je volgt de pijlen op de grond.
o Jullie verlaten de school langs het kleine poortje.

In- en uitgang lagere school = poort aan de trage weg aan zijde Wassewater
Alle ouders dragen verplicht een mondmasker.
•

•

Aankomst aan school = poort aan trage weg
o De kinderen van de lagere school komen zelfstandig binnen in de school
o De kinderen wassen hun handen aan de wasstraat of in de toiletten
o De kinderen gaan naar de klas
o ’s Morgens is er geen speeltijd
Vertrek naar huis
o De leerlingen vertrekken langs de poort aan de trage weg.
o De ouders wachten op de parking aan de brandweerpoort.

Handen wassen
Handen wassen of ontsmetten is en blijft enorm belangrijk.
Wanneer doen wij dat?
• Bij vertrek naar school
• Bij aankomst in de school
• Na speeltijd bij binnenkomen klas
• Na toiletbezoek
• Bij verlaten van de school
• Na hoesten, snuiten, niezen
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Ventilatie in de klassen
Wij ventileren de klaslokalen zo veel mogelijk. We hebben in al onze klassen een ventilatiesysteem. Ook zetten
we de ramen en deuren extra open. Waarschijnlijk zal het iets frisser zijn in de klas. Voorzie zeker een warme
trui om bij aan te trekken.

Geen klasbubbels meer
Bij de start van dit nieuwe schooljaar zullen we (voorlopig) geen klasbubbels meer hoeven te maken. De
kinderen mogen samen spelen op de speelplaats, activiteiten doen, op uitstap gaan, …

Mondmasker bij leerkrachten
•

•

Mondmaskers in de kleuterschool
De leerkrachten dragen verplicht een mondmasker bij contacten met
volwassenen als ze de 1,5m afstand niet kunnen garanderen en bij het zich
verplaatsen in de school. Kleuterjuffen moeten in de klas geen mondmasker
dragen.
Mondmaskers in de lagere school
De leerkrachten dragen verplicht een mondmasker bij contacten met volwassenen als ze de 1,5m
afstand niet kunnen garanderen en bij het zich verplaatsen in de school/klas. Er is een zone van 1,5m in
de klas afgebakend waar de leerkracht het mondmasker mag afzetten.

Mondmasker bij ouders
Ouders dragen verplicht een mondmasker bij het brengen en afhalen van hun
kind(eren). Dit geldt dus ook aan de schoolpoort.

Mondmasker bij kinderen
De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.

Infoavond
De infoavonden zoals we die vroeger deden, kunnen we niet laten doorgaan. Hoe gaan we jullie dan
informeren over de klaswerking?
•

•

•

Alle leerkrachten voorzien een powerpointfilmpje zoals jullie kinderen tijdens het afstandsonderwijs ook
toegestuurd kregen. De juffen geven daarin de uitleg over de klaswerking. Jullie kunnen rustig het
filmpje bekijken en jullie vragen alvast noteren.
Voor de instappertjes en het 1ste leerjaar zal er wel een infoavond op school doorgaan in kleine groepen
van maximum 10 volwassenen. Hierbij zal 1 ouder per kind kunnen komen. Voor het eerste leerjaar zal
dat doorgaan op woensdag 2 september. Jullie krijgen nog een link doorgestuurd om in te schrijven.
Alle andere leerkrachten voorzien enkele momenten waarop jullie online live met hen in gesprek
kunnen gaan en jullie vragen kunnen stellen. Deze momenten zullen door de klasleerkrachten aan jullie
bezorgd worden.
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Naschoolse korte opvang in de refter op school van 15.35u – 17.05u
Hiervoor mogen we terug de ‘normale’ richtlijnen volgen. Alle kinderen mogen samen opgevangen worden. Ook
hier geldt dezelfde verplichting wat betreft het mondmasker. In contact met volwassenen moet er een
mondmasker opgezet worden door Sindy en Jacqueline. Het ministerie raadt aan om de kinderen zoveel mogelijk
buiten op te vangen en dat gaan we ook zoveel mogelijk doen. Als je de kinderen komt ophalen, bel je enkele
minuten ervoor naar juf Sindy, 0498/17.14.30. De kinderen maken zich dan klaar en worden naar het kleine
poortje aan de trage weg gebracht. Sla het nummer dus zeker op in je gsm!

Uitstappen, zwemmen, …
In code geel mogen alle klas-en schooluitstappen doorgaan zoals gepland. De kinderen mogen ook samen in een
bus. We moeten wel een rijtje openlaten tussen de chauffeur en de leerlingen. De leerkrachten houden hun
mondmasker op. In code oranje mogen de uitstappen niet meer doorgaan. Zwemmen mag in code geel en in
code oranje blijven doorgaan.

Meerdaagse uitstappen
We zijn blij om te kunnen vertellen dat onze zeeklassen veilig kunnen doorgaan. We krijgen een ruimere
accommodatie, er wordt meer gepoetst, er zijn voldoende ontsmettingsmogelijkheden, onze bubbel wordt
gescheiden van de andere bubbels, de geplande uitstappen kunnen veilig verlopen. We kijken er alvast naar uit!

Ziek = thuis!
Is je kind ziek, dan hoort het thuis te blijven! Je neemt contact op met de huisarts, de huisarts geeft je advies en
je brengt de school op de hoogte. Is je kind besmet met covid-19 dan moet je de school onmiddellijk op de
hoogte brengen. Is je kind allergisch en moet het daardoor regelmatig niezen? Laat dat ons dan zeker weten! Dan
mag hij/zij zeker wel naar school komen.

Ouders op school
De schoolpoorten zijn overdag op slot. We beperken de aanwezigheid van volwassenen op de school. Heb je een
vraag voor de leerkracht van jouw kind, stel die dan zeker via smartschool. Je krijgt dan zo snel mogelijk een
antwoord. Als er toch fysieke gesprekken zouden doorgaan, dragen we een mondmasker, ontsmetten we de
handen bij het binnenkomen en wordt de tafel en stoel na gebruik gereinigd.

Op vakantie in oranje of rode zone?
➢ Code rood
Leerlingen die terugkeren uit een rode zone moeten in België onmiddellijk in quarantaine en zich verplicht
laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Neem dus na terugkeer zo snel mogelijk contact op met je
huisarts en volg zijn/haar instructies nauwgezet op. Opgelet: als deze regels niet gevolgd worden, moeten
we de leerling weigeren en terug naar huis sturen.
➢ Code oranje
Bij een terugkeer uit een oranje zone roept de overheid iedereen op om in quarantaine te gaan en
waakzaam te zijn voor eventuele symptomen. Daarom vragen wij om ook bij een terugkeer uit een oranje
zone meteen contact op te nemen met je huisarts. De huisarts zal een inschatting maken of een test en
eventuele quarantaine nodig is. Zodra de huisarts aangeeft dat jouw kind opnieuw naar school kan, is hij of
zij uiteraard opnieuw heel welkom.
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Jarig?
Wij mogen nog steeds zorgen voor een traktatie, maar enkel voorverpakte koeken, wafels, ...
(verpakt vanuit de winkel!)

De leerplicht verlaagt van 6 naar 5 jaar
➢ Dit betekent dat de leerlingen van de laatste kleuterklas leerplichtig zijn en minstens 290 halve dagen op
school moeten zijn.
➢ Als de kleuter afwezig is gelden dezelfde de afwezigheden zoals in het lager onderwijs. Een briefje van de
ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen. Er is een medisch
attest van de dokter nodig als uw kind:
o 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
o in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte
afwezigheden).

Levensbeschouwelijk vak in de derde kleuterklas?
Dat kan sinds dit jaar door de verlaging van de leerplicht, maar het is niet verplicht! Ouders van
kinderen die dit wensen, moeten dit laten weten via de brief die de kinderen meekrijgen.
De kinderen die een levensbeschouwelijk vak (RKG, NCZ, Islam, …) willen volgen, zullen hiervoor
de lessen moeten meevolgen in het eerste leerjaar. Er worden echter geen extra uren voor voorzien. Als je dit
wenst voor je kind, moet je de brief voor 8 september terug aan de school te bezorgen.

Wat is er nieuw voor onze leerlingen van de lagere school?
Dit schooljaar hebben we weer een goed gevuld programma in petto voor onze leerlingen van de lagere school.
Voor Taal starten we in alle klassen met een nieuwe methode ‘Talent’. Met deze methode spelen we in op de
noden van onze leerlingen. Veel differentiatie, een aantrekkelijkere lay-out, veel oefenmogelijkheden op maat van
de leerlingen en meer digitale mogelijkheden. In het eerste leerjaar starten we met Veilig leren lezen-Kim versie.
Dit is een nieuwe methode om te leren lezen. In de derde kleuterklas werd er vorig schooljaar al mee gewerkt om
zo goed de overstap naar het eerste leerjaar te kunnen maken.
Het project Kunstkuur gaat het tweede schooljaar in. Dit schooljaar zetten we met dit project in op de domeinen
muziek, beweging en drame. Twee leerkrachten van de Geelse academies gaan in onze school samen met onze
leerkrachten lesgeven. We werken met een doorschuifsysteem. Per week komen 3 klassen aan bod, 2 klassen op
dinsdagnamiddag en 1 klas op donderdagnamiddag. De titel van het project Kunstkuur is “SBS Winkelomheide, de
academies en de bib zetten leesplezier op een muzische kier”. Dit jaar combineren we in Kunstkuur ons jaarthema
en werken we rond ‘Geluksvogels’. Hierbij zoeken we linken naar actualiteit, andere leergebieden, boeken.
Die titel vertelt al dat we ook leesplezier en leesmotivatie dit schooljaar extra onder de aandacht plaatsen. De bib
zal ons daar ook mee in ondersteunen als derde partner.

Schoolreglement en infobrochure
Uiterlijk tijdens de tweede week van september bezorgen we jullie via email een digitale versie van de nieuwe
infobrochure en het nieuwe schoolreglement. Beide documenten zullen ook op de website staan.
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Het team van SBS Winkelomheide staat klaar om jullie kinderen te
begeleiden
Team
Kleuterschool

In de kleuterschool staat een gemotiveerde groep kleuterjuffen klaar om jullie
kapoenen te inspireren en te motiveren
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Team lagere school

Kikkerklas (Combi°2018, ° 2017) ➔Juf Annemie Dierckx (4/5) & juf Lies
Beirinckx (1/5) op vrijdag
Vlinderklas (Combi °2017, ° 2016) ➔ Juf Lies Verstrepen
Vissenklas (Combi °2017, ° 2016) ➔Juf Carina Mertens
Bijenklas ( 3KO—°2015) ➔Juf Anke De Weert
Flamingoklas (3KO - °2015) ➔ Juf Ines Vanuytsel
Kinderverzorgster: Juf Greta Maes
Kleuterturnen: Juf Lieve Cuyvers

Onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar staat het
team van de lagere school klaar voor!
❖
❖
❖
❖
❖
❖

L1 Juf Annik Robeyn & Juf Lisanne Aerts
L2 Juf Katrien Govaerts (4/5) & Juf Lisanne Aerts (1/5) op do NM en vrij NM
L3 Juf Stephanie Goovaerts (4/5) & Juf Caroline Geerts (1/5) op vrijdag
L4 Juf Pomelien Veraghtert
L5 Juf Lieve Peeters
L6 Juf Ilse Leten

Leermeesters
ICT-coördinator

❖
❖
❖
❖
❖

RKG
Zedenleer
Islam
Lichamelijke opvoeding
ICT-coördinator

Zorgteam

We blijven hard inzetten op zorgondersteuning in de klassen. Ons zorgteam staat
klaar om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.
❖
❖

Secretariaat
Ma: 8.15 – 12.45u
Di: 8.15 – 12.45u
Woe: 8.15 – 12.45u
Do: 8.15 – 12.45u
Vrij: 8.15 – 14.45u

Directie

Juf Kristel Kennis
Juf Ellen Somers
Juf Nur Aldemir
Juf Hilde Bartholomeus
Juf Lieva Vervoort

Zorgcoördinator Juf Inge Vansant
Zorgjuffen
Juf Caroline Geerts, juf Lisanne Aerts, juf Lies Beirinckx

Het secretariaat is elke voormiddag en vrijdagnamiddag open.
❖

Administratie

Ilse Boeckx (van ma t.e.m. do)
Ingrid Cuypers (vrij)

De directeur staat elke dag klaar voor leerkrachten, leerlingen, ouders en derden.
❖

Directeur

Tanja Wolfs
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SBS Winkelomheide is een gezonde, sportieve en milieubewuste school
Afvalarme school
Frisdranken zoals cola, fanta, sprite... zijn op onze school verboden. We vragen om water in de drinkbus mee te
geven. Op school kunnen de kinderen hun drinkbus altijd bijvullen met water.
Voor koekjes en boterhammen gebruiken we een koekjesdoos en een brooddoos.

Woensdag = fruitdag
We blijven fruit op school aanmoedigen. Fruit is een absolute must op het dagelijkse menu van
opgroeiende kinderen. We vragen aan de ouders om de leerlingen op woensdag, fruitdag, geen
koek mee naar school te geven, enkel fruit.

Oproep: Geef brooddozen, koekendozen en drinkbussen een naam!
Elke dag raken heel wat brooddozen, koekendozen, fruitdozen, drinkbussen en
kledingstukken hun baasje kwijt! Na twee weken puilt de bak met gevonden voorwerpen
al uit. Om dat te voorkomen, vragen we om vanaf de start van het schooljaar elk doosje
dat mee naar school gaat een naam te geven. De doosjes zullen jullie dankbaar zijn.

Wat zit er in mijn turnzak?
We brengen onze turnzak al best van de eerste schooldag mee naar school. Wat zit erin? Een
donkerkleurige short, turn T-shirt en sportschoenen. Als het turn T-shirt te klein is geworden, kunnen
jullie een nieuw t-shirt aankopen voor 6€. Je mag dat in de agenda noteren. Dit komt dan op de
schoolrekening te staan. De nieuwe leerlingen van L1 krijgen hun eerste turn T-shirt gratis.

Studie- en schooltoelagen 2020-2021
De overheid wil dat alle leerlingen de studie van hun keuze kunnen aanvatten, daarom zijn er toelagen. Je bent
zeker niet de enige die hier gebruik van maakt en waarom zou je het laten liggen?
Informatie (+online indienen) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier te verkrijgen via de school.

Bebat
Op school sparen we nog steeds lege batterijen. Per kilo ingeleverde batterijen krijgen we als school
punten. Dus als jullie nog lege batterijen hebben, geef ze dan zeker mee naar school! Zo maken we de
leerlingen attent op het belang van recyclage en respect voor de natuur.

Verkeersvrije dag
Op vrijdag 25 september is het STRAPDAG. De Kemeldijk wordt gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt en de hele dag
zijn er activiteiten voor de leerlingen. We proberen die dag met zoveel mogelijk leerlingen naar school te komen
met de fiets.
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September
DINSDAG

1

Eerste schooldag

WOENSDAG

2

DONDERDAG

3

VRIJDAG

4

ZATERDAG

5

ZONDAG

6

MAANDAG

7

DINSDAG

8

WOENSDAG

9

DONDERDAG

10

VRIJDAG

11

ZATERDAG

12

ZONDAG

13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

WOENSDAG

16

DONDERDAG

17

Kunstkuur L4

VRIJDAG

18

Sport beweegt je school : sportinitiaties voetbal, hockey, volleybal
Zeeklassen L5 + L6

ZATERDAG

19

Uitgesteld vormsel

ZONDAG

20

MAANDAG

21

DINSDAG

22

Kunstkuur KO

WOENSDAG

23

Pedagogische studiedag

DONDERDAG

24

Kunstkuur KO

VRIJDAG

25

Verkeersvrije dag = strapdag

ZATERDAG

26

Uitgestelde Eerste communie

ZONDAG

27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

WOENSDAG

30

Kunstkuur L1, L3

Kunstkuur L6

Zeeklassen L5 + L6
Kunstkuur L5, L2

Zeeklassen L5 + L6
Zeeklassen L5 + L6
Zeeklassen L5 + L6

L1, L2, L5, L6 Scholencross (?)

L3, L4 Scholencross (?)

Kunstkuur L6, L5
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