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NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 

Kortessem, 1 september 2021   

TERUG NAAR SCHOOL 

Hallo juf. En hallo meester. 

Hallo klasgenoot en klaslokaal. 

Hallo brooddoos, rugzak, regenjas. 

Hallo boekje, 

Wat leuk om weer naar school te gaan. 

 

 

 

 

 

 

Op deze eerste schooldag zijn alle kinderen onthaald als echte sterren! Iedereen hoort erbij! 

We kunnen niet van elk kind een ster maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Dit 

doel zal het voltallig team elke dag nastreven. Geen perfectie, maar wel gelukkige kinderen 

met elk zijn of haar talent! 

 

WELKOM !! 

Een heel speciale welkom aan onze nieuwe instappertjes bij juf An en aan hun ouders, aan 
de kindjes die naar het eerste leerjaar gaan en aan de nieuwe gezinnen die een eerste maal 
naar de KLOK komen. Van harte welkom allemaal en hopen voelen jullie jullie vlug thuis in 
onze school! 
 
We hebben ook nog goed nieuws in de instapklas. Er zijn heel wat extra uren 
kinderverzorging bijgekomen om onze peutertjes extra te verzorgen en juf An te 
ondersteunen. Ook verwelkomen wij een nieuwe kinderverzorgster in onze school: Rémi 
Smeets. Jullie zullen ten gepaste tijden kunnen kennismaken met haar.  
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(POST)-CORONA 

Gelukkig kan en mag er al heel wat meer sinds vorig schooljaar, maar we dienen ons toch 

nog aan een aantal maatregelen te houden. We vatten ze nog even samen:  

 Afspraken bij het brengen en halen (reeds geplubiceerd via Gimme) 

 Ouders zijn nog niet toegelaten op school, enkel na telefonische afspraak. 

 Aan de schoolpoort mondmaskerplicht en niet samenscholen. 

 De kinderen wassen nog regelmatig de handen met water en zeep. 

 Leerkrachten dragen mondmasker bij een verplaatsing of indien ze de afstand niet 

kunnen bewaren. 

 Sterk inzetten op ventilatie! 

 Middageten in de klas. 

 

 

 

 

INFOAVONDEN 
 
INFOAVOND telkens om 19.30 

Donderdag 2/9/21: vierde, vijfde, zesde lj.  

Maandag 8/9/21: tweede en derde lj.        

Dinsdag 7/9/21: kleuters 

Woensdag 8/9/21: eerste lj.     

 

SCHOOLREGLEMENT: wijzigingen dit schooljaar. 

 Vanaf dit schooljaar wordt bij alle 5-jarige kleuters een taalscreening afgenomen. 

Beheerst men onvoldoende het Nederlands, dan krijgen ze een taalbad! 

 De minder scherpe maximumfactuur (meerdaagse uitstappen ) wordt verhoogd van  € 

445 naar € 450. 

 Het privacy beleid wat betreft communicatie tussen ouders en personeel wordt 

bijgestuurd. Hierover volgt meer info. 

VERJAARDAGEN VIEREN 

Verjaardagstraktaties kunnen weer, MAAR GEEN ZELFBEREIDE koekjes, cake… WEL 

aangekocht apart verpakt per leerling. Bv. Een wafeltje, klein koekje…Of een lekker stuk 

fruit.  



OOG VOOR LEKKERS- PROEFPROJECT!! 

Vorige jaren merkten we dat heel wat kinderen tijdens de speeltijd moeite hadden om het 

aangeboden stuk fruit in die korte tijdspanne  op te eten, wegens te groot, te moeilijk met 

schil, … Heel wat fruit belandde in de groene bak op de speelplaats….Daarom gaan we 

vanaf dit schooljaar op dinsdagavond het stuk fruit mee naar huis geven in de boekentas. 

We vragen jullie, ouders, om op woensdag het stuk fruit eventueel geschild, in partjes, de 

helft, een stukje extra  … mee te geven in een doosje, zodat het op maat van jullie kind is 

voorbereid. De kleuterjuffen zullen zeker nog een handje helpen bij de kleuters. 

Opgelet! Altijd een stuk fruit op woensdag! Geen koek! Een extra boterhammetje kan 

altijd.  

VERKEERSPROJECT ‘Verkeer op school’ 

Vorig schooljaar startten we met de leerlijn verkeer in onze school. Een mix van theoretische 

en praktische kennis. De jongste kleuters behaalden hun Loopfietsbrevet en de oudsten het 

Voetgangersbrevet Brons. Dit schooljaar stapt de eerste graad mee in het traject. Zij stappen 

nog altijd onder nauw toezicht van een volwassene, nooit alleen. De juffen zullen hen dit 

schooljaar veilig leren oversteken met het Voetgangersbrevet Zilver en in het Fietsbrevet 

Brons focussen we vooral op stuurvaardigheid. 

In kader van ons traject, durven we ook vragen dat leerlingen die met de fiets of te 

voet naar school komen, een veiligheidshesje dragen, een fietshelm is ook aangeraden. 

Heb je er geen? Geef een seintje aan de juf!  

 

ACTIVITEITENKALENDER 2021-2022 

De kalender vind je ook altijd terug via Gimme! 

Donderdag 9 september Startviering VBS (alleen voor lln.) 

Zondag 19 september  Eerste Communie 

Donderdag 24 en vrijdag 25 september Plattelandsklassen 3de leerjaar???? 

Woensdag 22 september  Pedagogische studiedag. Vrijaf! 

Woensdag 29 september Dag vd sportclub! Kom in je sportoutfit! 

Donderdag 30 september  Scholenveldloop Hemelspark 

Maandag 4 oktober  Pedagogische studiedag. Vrijaf! 

Vriendelijke groeten  

Directies en KLOK-team. 


