
Informatiefje 1 – 24 augustus 2021 

 

Hartelijk welkom in schooljaar 2021/2022 

Op woensdag 1 september verwachten wij al zeker 338 leerlingen, verdeeld over 18 klassen.  

 

Infomoment 30 augustus 

Het infomoment van 30 augustus tussen 19 en 20 uur voor onze eersteklassers gaat door. 

Een leuk moment voor de grote start op woensdag 1 september. De kinderen zien elkaar 

terug naar 2 maanden vakantie en ouders kunnen kennismaken met de juf.  

Wel vragen we om bij voorkeur met slechts één ouder te komen en zeker een mondmasker 

te dragen.  

 2 groepen: een groep om 19u (tot 19u20) en een groep om 19u30 (tot 19u50) 

 1A: 19u: familienamen die starten met A tot en met G, 19u30: familienamen die 

starten met K tot en met V 

 1B: 19u: familienamen die starten met A tot met J, 19u30: familienamen die starten 

met M tot en met Y 

 1C: 19u: familienamen die starten met A tot en met D, 19u30: familienamen die 

starten met D tot en met V 

 Indien niet mogelijk door omstandigheden, mailen naar juf Danielle om te kijken wat 

mogelijk is.  

 

Eerste schooldag 

Voor vele ouders is het geen gewone opstart want de leerlingen worden afgezet aan de 

poort. De leerlingen van het eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen worden opgevangen op 

de speelplaats door de leerkrachten.  

We vragen nog steeds om een mondmasker in onze schoolstraat te dragen.  

 

Onthaalavond 8 september 

De klassen worden alfabetisch in groepen verdeeld. Ook hier vragen we om bij voorkeur met 

slechts één ouder te komen en een mondmasker te dragen. Meer info in een volgend 

informatiefje. 

 

In de klas zelf ligt tijdens het onthaalmoment een lijst met gegevens (adres, 

telefoonnummers, mailadres,…) Kijk je even na of deze correct zijn? 

 

De ouderraad is, indien toegestaan, die avond aanwezig en heeft voor alle nieuwe leerlingen 

een turnzak aangekocht. Spreek hen gerust aan als je interesse hebt om je aan te sluiten bij 

de oudergroep. De eerste vergadering gaat door op maandag 20 september om 20u30. 

 

Coronamaatregelen 

 een ziek kind blijft thuis! 

 de leerlingen moeten geen mondmasker dragen. 

 er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: middageten, turnlessen,… 



 essentiële derden zijn op school toegelaten in functie van de begeleiding van de 

leerlingen 

 een- en meerdaagse uitstappen zijn toegelaten mits het volgen van de regels die 

gelden in de rest van de samenleving. Ook groepsactiviteiten op school mogen 

doorgaan. 

 Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte. 

 De lokalen worden zoveel mogelijk geventileerd. 

 Het middageten kan bij slecht of koud weer georganiseerd worden in de refter. 

 De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. 

Leerlingen mogen vrij gebruik maken van speeltuigen en materialen. 

 Handhygiëne: de desinfectiezuilen blijven van toepassing. 

 De aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren moet vermeden worden. Als je toch 

iemand wil spreken, dan maak je een afspraak.  

 De drankfonteintjes op de speelplaats blijven afgesloten. Best geef je je kind een 

extra flesje water mee. Vergeet zeker niet om de brood- en koekendoos te 

handtekenen. Dan kunnen we deze bij verlies of vergetelheid bezorgen aan de 

leerling. Staat er geen naam op – net zoals bij de “verloren” kleding – houden we de 

voorwerpen slechts een week bij.  

 

Kalender ouderraad 

Wegens het grote succes van de voorbije jaren is het reeds de 15de keer dat de ouderraad 
een fotoshoot organiseert voor de schoolkalender. Dit op vrijdag 3 september met als thema 
“sporten”. Op deze kalender staan reeds heel wat nuttige data zoals zwembeurten, vrije 
dagen, reeds geplande activiteiten,… en natuurlijk de foto van de jarige leerlingen per 
maand. Kunnen jullie voor de verjaardagmaand van jullie kind(eren) themamaterialen of 
verkleedspullen meegeven? 
 
Januari: wintersporten (skiën, snowboard, ijshockey, kunstschaatsen,…) 
Februari: volleybal, basketbal en korfbal 
Maart: alles op wieltjes (fietsen, rolschaatsen, inline skates,…) 
April: voetbal 
Mei: slagsporten (tennis, badminton, paddel, tafeltennis,…) 
Juni: hockey 
Juli: zwemmen 
Augustus: atletiek 
September: dansen (ballet, hiphop, breakdance,…) 
Oktober: gymnastiek 
November: vechtsporten (karate, judo, …) 
December: circus (eenwieler, balanceren, jongleren,…) 
 

We geven deze kalenders per gezinsoudste mee. Als je deze niet wil aankopen, bezorg je 

hem terug aan de juf of meester. Bijbestellingen kunnen steeds via het secretariaat. Prijs per 

kalender is 12 euro. 

 

 



Schoolrekeningen 

Kijk je even na of de laatste schoolrekening betaald werd? Bedankt. 

 

Pagadder 

De gemeente Bornem is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor de naschoolse 

kortopvang in enkele scholen. Kan je je vrijmaken op maandag, dinsdag, donderdag en/of 

vrijdag tussen 15u30 en 17u30? Neem dan snel contact op met de jeugddienst op het 

nummer 0499/64 35 45 of mail: jeugd@bornem.be. 

 

Familienieuws 

Innige deelneming aan de familie van Chloë (5c) en Femke (2b) Maes bij het overlijden van 

hun grootvader, Theo Maes. 

 

Kalender 

Maandag 30 augustus: onthaalmoment voor de leerlingen van het 1e leerjaar. 

Woensdag 1 september: eerste schooldag 

Vrijdag 3 september: fotoshoot ouderraad 

Woensdag 8 september: zwemmen voor 1, 3 en 5 / infoavond voor alle ouders. 

Vrijdag 10 september: terugkomdag voor 1abc. 
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