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(vanaf 1 september 2020)

NIEUWSBRIEF
HeLi vzw

Vrije Basisschool Kinderpad
28 augustus 2020

Beste ouders en leerlingen,
In onze wekelijkse nieuwsbrief houden we jullie heel graag op de hoogte van alle nieuwtjes van
onze school KINDERPAD. Jullie kunnen deze nieuwsbrief raadplegen op de website van de school
www.kinderpad.be of kunnen deze ontvangen via mail. Er zullen geen papieren versies meer
uitgedeeld worden. Omdat wij jullie op de hoogte willen houden van belangrijke info, willen we
jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk dank.
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
De vakantie zit er bijna op. De eerste schooldag is in zicht. Hoog tijd om jullie de laatste richtlijnen
te bezorgen zodat wij het nieuwe schooljaar op een veilige manier kunnen starten.
Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus
vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is
mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we
jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.
Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?
• Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school.
• Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen.
• Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.
• Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er
wel een afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, zetten onze
personeelsleden een masker op.
• Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Wat vragen we van jou als ouder?
• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of in de school moet
zijn.
•
•
•

Als je in de school moet zijn, was dan ook je handen bij het binnenkomen.
Maak altijd eerst een afspraak als u een leerkracht/directie wil spreken.
Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de
andere ouders en onze personeelsleden.

Hoe houden wij de school veilig?
Mits de nodige veiligheids- en hygiënische maatregelen in acht te nemen, kunnen wij dus vanaf
dinsdag 1 september weer aan de slag.
De laatste maanden voor de zomervakantie zaten wij al in coronamodus en iedereen van ons,
zowel leerlingen, ouders als leerkrachten, weten ondertussen wel dat afstand houden en veelvuldig
handen wassen van groot belang zijn, willen wij de kans op besmetting zo klein mogelijk houden.
Veelvuldig handen wassen of ontsmetten is verplicht bij het binnenkomen van onze speelplaatsen,
de klaslokalen en voor en na het eten
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Voldoende afstand houden is verplicht. Ook bij het brengen van de leerlingen gelden deze
maatregelen voor alle ouders of grootouders . Mondmaskers zijn verplicht. Wij proberen zoveel
mogelijk enkelrichting te hanteren. Het brengen en ophalen van onze leerlingen verloopt dus zoals
wij het voorbije schooljaar zijn geëindigd.
Alle kleuters ( ook kleuters met een fiets ) en alle lagere schoolkinderen die niet zelfstandig naar
school komen of met de auto gebracht worden, komen tussen 8u15 en 8u40 onze school binnen
via de kleuterspeelplaats. Let op : binnenkomen naast huis nr 84 en school verlaten langs
parochiezaal. Hier geldt nog steeds de enkelrichtingsregel!
Ouders zetten de kinderen af aan het poortje van de kleuterspeelplaats. Er zal altijd iemand van
het team staan om de kinderen op te vangen. Ouders kunnen de speelplaats niet betreden tenzij
met toestemming van de directeur. Ouders die de directeur of de leerkrachten wensen te spreken
nemen vooraf contact op via mail of telefoon.
Kinderen die niet gebracht worden door de ouders of lagere schoolkinderen met de fiets,
komen de school binnen langs de grote groene poort in Kinderpad. De grijze poort zal enkel
openstaan bij het verlaten van de school voor de kinderen die zelfstandig naar huis gaan. Kinderen
die door de ouders gebracht worden,moeten ook opgehaald worden aan het poortje van de
kleuterschool. Er mogen geen kinderen alleen naar de parking vertrekken.
Tussen 8u15 en 8u30 mogen de leerlingen onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats
spelen . Vanaf 8u30 gaan leerlingen naar de eigen klas waar de leerkracht hen opwacht. Alle
kinderen krijgen de tijd om eerst hun handen te wassen vooraleer de lessen aanvatten.
We starten de lessen stipt om 8u40. Alle kinderen die niet op tijd zijn, komen de school binnen
langs de groene poort in Kinderpad en moeten aanbellen. Het poortje naast huis nr 84, zal voor
de veiligheid van onze kleuters , vastgemaakt worden. Let op: de straat Kinderpad wordt een
‘schoolstraat’. Auto’s kunnen bij de start en het einde van de lesdag de straat niet in. Meer info
in de volgende nieuwsbrieven.
Wat als je kind ziek is?
• Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met
de huisarts.
• Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder
thuis blijft leren.
• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte
immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders
oordeelt.
• Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we
je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts.
Die zal beslissen of je kind moet getest worden.
Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?
• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en
neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Wil je nog meer informatie
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.
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MIDDAGPAUZE EN TOEZICHT
In fase geel kunnen onze leerlingen opnieuw thuis gaan eten. Kinderen die na de middag terug
naar school komen, kunnen pas vanaf 13u15 de school opnieuw binnenkomen op de
wijze zoals hierboven vermeld. We voeren deze regel in omdat wij erop moeten toezien dat alle
kinderen opnieuw de handen wassen of ontsmetten vooraleer zij naar de klassen gaan.
Kinderen die op school blijven eten, brengen een drankje van thuis mee. Wie graag een warme
drank heeft, brengt een thermos mee.
Tussen 12u30 en 13u30 zullen wijkwerkers toezicht houden op de speelplaatsen van de kleuteren lagere school.
Juf An zal tijdens de middagpauze de lagereschoolkinderen sport en spel aanbieden.

HERINNERING schooluren 2020-2021
We starten de lessen vanaf 1 september 2020 om 8u40 (niet om 8u45) tot 12u15. Ook op
woensdag ! In de namiddag starten de lessen om 13u30 en eindigen wij de lesdag om 15u25.
Overzicht :

8u40 - 10u20 : lestijd

13u30 - 14u20 : lestijd

10u20 - 10u35 : pauze

14u20 - 14u35 : pauze

10u25 - 12u15 : lestijd

14u35 - 15u25 : lestijd

De voor- en naschoolse opvang blijft ongewijzigd. Meer info nodig: kinderopvang@nijlen.be

LAGER ONDERWIJS
Onze leerlingen zijn vast benieuwd bij welke juf zij mogen zitten. Beste ouders, jullie kunnen hen
dit al zeker zeggen.
1ste leerjaar : juf Lieve en juf Evelien ( maandagnamiddag en dinsdagnamiddag)
2de leerjaar : juf Véronique
3de leerjaar : juf Adelheid en juf Lisbeth ( maandagnamiddag en vrijdagnamiddag)
4de leerjaar : juf Griet en juf Lisbeth ( woensdag)
5de leerjaar : juf Martine en juf Myrthe ( op vrijdag)
6de leerjaar : juf Annemie
Extra zorg/ondersteuning in de klassen : juf Evelien ( 1ste graad), juf Lisbeth ( 2de graad), juf
Myrthe ( 5de leerjaar)
Zorgcoördinator : juf Lisbeth

Infoavonden begin schooljaar
Door de coronamaatregelen zullen wij dit schooljaar alleen de ouders uitnodigen van onze
eersteklassers omdat dit toch een specifieke aanpak vraagt in de klas en thuis. Wij vinden het
belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van deze didactiek. Deze infoavond zal, zoals reeds eerder
gemeld, doorgaan op dinsdag 8 september 2020 om 19u30. Er is enkel één ouder
toegelaten (kinderen kunnen tijdens deze infoavond niet aanwezig zijn op school)
Voor gescheiden ouders maken we graag een uitzondering zodat beide ouders op de hoogte zijn
van de werking in de klas.
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Alle andere leerkrachten geven een brochure mee met jullie zoon/dochter met alle
belangrijke informatie over de klaswerking. Indien er nog vragen zijn, kan u een afspraak
maken met de klasjuf via mail of telefoon.
VERLUCHTEN VAN DE KLASSEN
Het is heel belangrijk om gedurende de klasdag zoveel mogelijk ramen en deuren open te laten
staan om het klaslokaal voldoende te verluchten. Nu de temperaturen de komende weken opnieuw
gaan dalen, is het belangrijk om jullie zoon/dochter voldoende warm aan te kleden. De verwarming
wordt voorlopig nog niet opgezet. Zorg voor gemakkelijke kledij en noteer altijd de naam
van jullie kind op het etiket.

VERLOREN VOORWERPEN 2020-2021
Indien wij kledingstukken of andere spulletjes vinden zonder naam blijven die enkele maanden op
school. Nadien krijgen zij een andere bestemming.
Er is nog een mooi oranje sweater met opschrift ‘ ‘C’est toi, mon chéri’ blijven liggen van vorig
schooljaar. Ik vermoed van de oudere leerlingen.
Hij blijft nog eventjes ter beschikking op het secretariaat.

VIEREN VAN DE JARIGEN
Tijdens code geel, mogen de jarige leerlingen opnieuw een kleine traktatie meebrengen voor hun
klasgenootjes. Dit kan enkel als dat voorverpakt is. ( vb voorverpakt wafeltje of koekje zonder
chocolade) Maar zelfs zonder traktatie zullen de kinderen gevierd worden in elke klas.

OUDE SCHOOLMEUBELTJES
Wegens plaatsgebrek hebben wij onze lokalen opgeruimd. Alle meubeltjes die weg mogen, kunnen
jullie de eerste week (di,do en vrij) van september na de schooluren (tussen 15u25 en 16u00)
komen bekijken op de speelplaats van de lagere school. Indien jullie hier graag iets van meenemen
naar huis, graag een seintje aan de directeurs ( juf Adelheid of juf Chris). Na 4 september gaan ze
naar Opnieuw en C°.

BELANGRIJKE MEDEDELING - vakantie genomen in een rode zone de laatste weken
van de vakantie ?????
Alle kinderen die de twee laatste weken van de zomervakantie teruggekeerd zijn vanuit een
RODE ZONE worden gevraagd om dit te melden aan de directie zodat er gepaste maatregelen
kunnen genomen worden. We rekenen op de eerlijkheid en de goede burgerzin van onze ouders
om zo lang als mogelijk het coronavirus uit onze school te houden. We kunnen dit niet controleren
maar gaan ervan uit dat iedereen zich aan de opgelegde voorschriften zal houden. Alvast bedankt.
Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend
jaar van te maken.
Mooi weekend,
Het schoolteam
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