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Septemberprikkel 2020 
VBA Anzegem, Centrum 

Dag iedereen!  Voelen jullie die schoolkriebel ook al? 
Weet je dat dit de kleur is, waarin wij mogen starten?  
Wat die gele schoolstart concreet betekent lees je verder in 
deze schoolprikkel. 

 

Alle leerkrachten zijn al op school aangekomen en maken zich 
klaar om er een warme en kleurrijke start van te maken.  
Doen jullie straks met ons mee?  
samen school maken om veel te leren? 
 

Wandel je op donderdag 27 augustus al eens 
binnen om goeiedag  te komen zeggen?  

Je bent welkom tussen 16.00 – 18.00uur. 
Maar alles gebeurt coronaproef … handen 

wassen/ontsmetten bij het binnenkomen – 
mondmasker voor mama of papa (1 

begeleider/gezin) – afstand houden – 
éénrichtingsverkeer …) 

Tot donderdag misschien? Je neemt de ingang 
via de speelplaats en van daar wijzen we jullie wel de weg. 

 

 
Op onze eerste schooldag zullen deze kleurenmonsters, samen 
met de leerkrachten jullie een warm  welkom heten. Zij geven 
ook verder ons schoolthema van de gevoelens aan. 
De ouderraad bezorgt elke klas een ontbijtmandje met lekkers … 
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De organisatie van klassen ziet er als volgt uit: 
 
De kleuterafdeling: 
Peuter – 1ste kleuter: Juf Kim  
2de kleuter: Juf Karlien en juf Nathalie 
3de kleuter: Juf Katty 
Turnleerkracht: juf Ann – zorgleerkracht juf Goedele tot aan de herfstvakantie 
 

 
De lagere school: 
 
1ste leerjaar: Juf Hanne 
2de leerjaar: Juf Katie 
3de leerjaar: Juf Sofie Demeulemeester 
4de leerjaar: Juf Céline 
5de leerjaar: Juf Sofie 
6de leerjaar: Juf Greet Speleers 
Zorgleerkracht: Juf Joke is afwezig tot aan de herfstvakantie en wordt vervangen door juf Goedele 
Turnleerkracht: Juf Maithé 
Godsdienstleerkracht: Meester Lieven 
 
Secretariaat: Melissa en Griet 
Directie: Hilde Staelens 
 

Enkele (corona)afspraken voor een goede start: 
 ja nee 

Dragen van een mondmasker 

 Ouders 

- Brengen en ophalen van 
de kinderen 

- Bij een afspraak op 
school 

Leerkrachten 

kinderen 

Afscheid nemen aan de poort voor ouders en kinderen. 

 Vanaf 1ste kleuter Peuters mogen de eerste 
week tot aan het raam 

van de klas van juf Kim 
gebracht worden. 

 
 

Gaat de schoolpoort terug op slot om 8.40 omdat wij stipt willen 
starten? 

 ja  
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Schooleinde om 16.00 – woensdag 11.50 – vrijdag 15.00 
Kleuters verlaten de school  

 
Ja om 16.00/11.50/15.00  

Lagere schoolkinderen 
verlaten de school … 

Ja om 16.05/11.55/15.05  

Afstand houden … 
 De anderhalve meter en 

mondmasker geldt ook in 

onze schoolomgeving en bij 
het brengen en ophalen van 

de kinderen. 

 

Een regelmatige goede handenhygiëne blijft belangrijk. 

 - binnenkomen school 
- tijdens de schooluren  

- na toiletbezoek   
- voor de maaltijd   

- bij het verlaten van de 
school) 

- Kinderen van de lagere 
school brengen dagelijks 

een handdoekje mee. Voor 
persoonlijke handhygiëne 

in de klas. 

 

Hygiëne in de toiletten en bij het toiletbezoek. 

 - 3 kinderen/ ruimte 

- 2 keer/dag gepoetst 
- Elk kind is mee 

verantwoordelijk voor 

propere toiletten.  

 

Goede neushygiëne 

 - Papieren zakdoekjes 

- Brengt elk kind zijn doos 
zakdoekjes mee? 

 

Gezonde tussendoortjes in een duurzame milieuvriendelijke 
verpakking. 

 - Fruitdag op maandag en 
woensdag 

- Een ander tussendoortje op 
andere dagen kan in een 

genaamtekend 
koekendoosje. Geen 

verpakte koekjes. Wij 
werken aan de afvalberg 

op school! 
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Drankjes op school 

 - Persoonlijke, 
genaamtekende drinkfles 

- Melk 

 

Activiteiten buiten de school: zwemmen, toneel, zeeklassen … 

 ja  

Schoolmaaltijden 

 Ja, in een gekende organisatie 

die zorgt voor kleinere 
groepen tijdens het 

maaltijdgebeuren. 

 

Bubbels op school  

 Ja, als deze worden 

opgedragen bij een 

besmetting. 

nee 

Zieke kinderen op school 

  Nee, want deze gaan in 

quarantaine en moeten 
toch terug naar huis. 

Luizen op school 

  Bij vaststelling van een 
besmetting worden de 

ouders opgebeld om hun 

kind te komen halen om te 
behandelen om daarna 

terug naar school te 
brengen. 

Mag mijn kind naar school bij terugkeer van reis uit risico-
gebied/rode zone! 

  Nee, zoals wordt 
aangegeven door de 

overheid moet het gezin 
14 dagen in quarantaine 

en moet getest worden. 

Ouders welkom op school. 

 Ja, onder dezelfde voorwaarden 

die gelden in deze coronatijden in 
onze samenleving. Maar laat ons 

voorlopig de ontmoetende 
oudercontacten gebeuren op 
uitnodiging of op vraag van 

eender welke partij ook. Laat ons 
zorg dragen voor elkaar in 
wederzijds respect. 
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Ingang van de school 

 Via de speelplaats Kerkstraat is niet veilig en 
deze kant geeft voorlopig 

geen ingang wegens 
werfzone. 

Verloren voorwerpen! 

  Nee, indien alles een 
naam krijgt komt alles 

terecht … 

Opvang  

 Ja op onze school: 
’s morgens: 7.00 – 8.30 

’s avonds: 16.00 – 18.30 

 

 
Wij zoeken … fruitouders!  

- Om op de fruitdag - maandag het fruit te verdelen voor de klassen 
 

De school telefonisch bereiken: 056/651890 
Onze scholen hebben dit algemeen nummer. Tijdens de schooluren vragen we uitdrukkelijk om dit 
nummer te gebruiken! 
Je komt terecht in het secretariaat … of indien er niet wordt opgenomen word je doorverbonden 
met GSM directie. 
Indien nodig wordt de boodschap doorgegeven aan de leerkracht. 

 
Afkortingen op de kalender: 

V1: Centrumschool (vestigingsplaats 1) 
V2: De Verrekijker (vestigingsplaats 2) 
PV: personeelsvergadering 
OR: Ouderraad (1= centrum – 2= De Verrekijker) 
Klasafkortingen: K= kleuter – Cijfer slaat op de klas 
 

Tot binnenkort!  
Leerkrachten en directie VBA De Goede Basis – afdeling Centrum 
 

 Noteer alvast …  
… De info-avond, waarbij de leerkracht toelichting geeft over de klaswerking zal 
georganiseerd worden in de 2de week van september en dit per klas en in beperkte 
groep en met 1 ouder/gezin. De uitnodiging en organisatie gebeurt via de klasleerkracht. 
… De schoolkalender ook nog eens in bijlage … (voor zij die deze op hun 
vakantiebestemming zijn kwijt gespeeld ) 

 


