De Goede Basis
Anzegem

Nieuwsbrief ouders 3 september 2021
Het schooljaar is gestart. Stralende kinderen, blije leerkrachten, tevreden ouders …
maken een fijne school waar kinderen kunnen groeien in hun leer- en
leefontwikkeling.
Afspraken maken, communiceren op een goede en efficiënte manier blijft een
opdracht. We doen ons best ...
We hopen op fijne ontmoetingsmomenten … waarbij elk in zijn opdracht de
waardering kan ervaren.
Welkom op school:
- De in- en uitgang verlopen terug via dezelfde poort. De grote poort links van het
gebouw.
- Mogen wij vragen om de kinderen af te zetten bij de leerkracht aan de poort. Wie de
leerkracht wilt spreken, brengt best de leerkracht op de hoogte. We ontmoeten je dan
graag.
- De covid-maatregelen voor scholen bij de opstart van het schooljaar geven aan dat
ouders hun kinderen dienen af te zetten aan de schoolpoort en het
schoolgebouw niet mogen betreden in aanwezigheid van kinderen en
personeelsleden. Moet je om één of andere toch in de school zijn, dan vragen we om
de geldende veiligheidsmaatregelen te respecteren. Van harte bedankt voor je
aandacht hiervoor.
Contactgegevens school:
- De school contacteren via het algemeen nummer: 056/651890
- Directie contacteren:
- via e-mail: info@vba.be
- telefoon 056/651890 (Je wordt doorverbonden als je de directie nodig hebt.)
- Wanneer niemand opneemt in het secretariaat, word je doorverbonden naar de
gsm van de directie.
- maandag - donderdag in bureau van de Verrekijker
- Vragen rond secretariaat - rekeningen
- secretariaat@vba.be / administratie@vba.be
- 056/651890
- Elke leerkracht kan gecontacteerd worden met het volgend e-mailadres.
- naam.familienaam@vba.be
Fruitdagen (dinsdag - vrijdag)
- De bedeling van fruit op school op dinsdagmiddag start in de week van 13 september
- Op die dagen brengen de kinderen alleen fruit mee. De andere dagen een gezond
tussendoortje (een stukje fruit mag uiteraard ook)
Tussendoortjes
We blijven werken aan milieu, afvalvermindering op school en netheid op onze speelplaats.
- Tussendoortjes in een (genaamtekend) koekendoosje
- Geen verpakte koekjes!
Spullen die genaamtekend zijn vinden hun eigenaar terug! Dus graag naamtekenen!
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De Goede Basis
Anzegem
Wij zoeken nog iemand voor ons slaapklasje - mama/oma om te rollen met onze huidige
slaapmama op de momenten dat zij niet kan.
De juiste contactgegevens updaten via een brief die met de kinderen meekwam naar huis.
Graag maandag aanstaande terug mee naar school.
Verjaardag vieren op school:
- Het accent blijft liggen op het vieren in de klas.
- Een eenvoudige sobere feestelijkheid van thuis volgens eigen creativiteit - geen
snoep - fruit kan zeker - nog even geen zelfgebakken taart - gebak van bakker
mag - verpakte koeken ...
- Geen geschenkjes/spulletjes als traktaat.
- Uitnodigingen voor feestjes worden niet via de school meegegeven.
Info-moment voor ouders
- Infomoment over de klaswerking:
- oudercontactmoment zonder kinderen
- starten stipt om 19.30
- 1 ouder per info-moment
- mondmasker graag
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Infomoment over de zorgwerking, de ZITA klas in onze VBA-scholen.
De toelichting zal gebeuren tijdens 2 online momenten
1.
2.
-

Zorgwerking algemeen door Joke en Goedele
Voor wie?: Alle geïnteresseerde ouders
Wanneer? 28 september 20.00 Brief met link volgt later
ZITA klas door Sofie Boone
Voor wie? Voor ouders die kinderen in de zorggroep van juf Sofie of juf Helena
hadden en voor ouders waarvan de kinderen nu aansluiting zullen vinden.
Wanneer? 22 september, 19.30
Hoe deelnemen? Teamslink wordt meegegeven aan de kinderen van de ZITA klas
(zie map)

Aangepaste kalender
- medisch schooltoezicht MST
- periode boerderijklassen zijn veranderd!
- maandag 11 oktober tot woensdag 13 oktober!
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