De Goede Basis
Anzegem
4 september 2020
Info-brief begin schooljaar – VBA - Centrum
Beste ouders,
We namen een gele, hele goede start. Het voelt goed als kinderen en leerkrachten de draad
terug opnemen en vaststellen dat dit goed is. Laat er ons samen werk van maken om dit op
deze manier vol te houden.
Graag nog enkele zaken bij het begin van het schooljaar op een rijtje zetten! In een
gemeenschap is het goed om afspraken te maken, want afspraken zorgen voor houvast en
structuur.
Info-contactmoment:
- Het leerkrachtenteam organiseerde hun contactmoment coronaproef. Deze brief
kregen jullie al mee. Om alles vlot te kunnen regelen, kregen wij al heel wat brieven
terug. Bedankt hiervoor.
Maaltijden:
- Elke maand kan je het menu vinden op de website van onze school: www.vba.be
- Elke maandag vragen wij om aan te geven op welke dagen jouw kind(eren) op school
zal/zullen eten. De registratie van de schoolmaaltijden gebeurt dus telkens op
maandag en voor de ganse week. Wij staan er dan ook op dat deze registratie er is
voor de ganse week. (Er worden alleen uitzonderingen toegestaan bij ziekte of plotse
speciale familiale omstandigheden)
- Wij organiseren het maaltijdgebeuren in verschillende groepen, dit om de grote drukte
in de refter te vermijden en kinderen op een rustige manier te laten eten.
- Wie kiest voor lunchpakket neemt soep en water van de school. Een drankje van thuis
hoeft dus niet.
Fruitdag:
- Op maandag en woensdag is het fruitdag. Op die dagen is dus alleen een stukje fruit
toegestaan als tussendoortje. Onze school doet immers mee aan ‘Oog voor lekkers’ en
krijgt hierdoor elke maandadgnamiddag een stukje fruit van de school via dit project.
We starten volgende week al.
- De andere dagen kiezen de ouders zelf wat meekomt als tussendoortje. (fruit, een
boterham, een gezonde koek… – en alles in een milieuvriendelijke/duurzame
(genaamtekende) verpakking!)
- Wij zoeken nog fruitmoekes! Als wij met enkele fruitouders zijn dan kunnen we de beurten
een beetje verlichten!
Verkeers- en coronaveilig brengen en ophalen van kinderen:
- Alle ouders dragen een mondmasker bij het brengen en het ophalen van hun kinderen.
- Kies altijd de ingang van de school via de parking aan de sporthal.
- Vermijd parkeren in de Kerkstraat om je kind naar school te brengen. (Hou de parking
in de Kerkstraat voor de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen of ze er
afhalen.)
- De poort gaat open om 8.20 voor de kinderen die niet naar de opvang gaan. Wie voor
8.20 op school komt, moet verplicht aansluiten bij de betalende opvang.
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Schooleinde:
o Kleuters mogen de school verlaten om 16.00 en dit gebeurt via de grote ingang
aan de speelplaats.
o De lagere school stopt de lessen om 16.00 en de kinderen verlaten de school
vanaf 16.05 via het groene poortje op de hoek van het speelterrein. Het is goed
om hiervoor het circulatieplan te volgen. (Op woensdagmiddag wordt de regeling
getroffen van het schooleinde.)
o De fietsers verlaten de school via de grote poort.
o ’s Middags, met uitzondering van woensdagmiddag, verlaat iedereen de school
via de grote, groene poort.
Houd het aub veilig voor de zwakke weggebruiker om en rond onze schoolpoort.
o Parkeer op de parking aan de sporthal – niet op het rond punt.
 Parkeren voor de in- en uitrit van de dorpsbewoners zorgt voor frustraties.
o Denk ook aan de veiligheid van alle schoolkinderen.
Kies jij ook voor de fiets of kom je te voet naar school? We zijn immers een school in
beweging!

Opvang en studie:
- De inschrijvingen en de naschoolse opvangregeling zijn dezelfde als vorig jaar. Wie nog
geen gebruik maakte van de opvang neemt best contact op met de dienst
‘Buitenschoolse kinderopvang’.
- Vanaf dit schooljaar organiseert de school een uurtje studie voor 5de en 6de
leerjaar en dit op: dinsdag voor 5de en 6de leerjaar en op donderdag alleen voor het
6de leerjaar. We starten vanaf volgende week.
- De kinderen van de andere lagere klassen die in de opvang blijven zullen de kans
krijgen om hun huiswerk te maken in de opvang. Op die manier moeten deze kinderen
hun taken niet meer thuis maken. We adviseren de ouders wel om het huiswerk van
hun kinderen toch nog eens na te kijken om op die manier ook een beetje de band te
blijven houden met de schoolwerking.
Verjaardagen:
- Wie jarig is, wordt graag gevierd. De nadruk ligt op het vieren in de klas. Houd het
traktaat voor de verjaardag sober. Omwille van coronamaatregelen is het lekkere
gebak van mama, oma of … niet meer toegestaan. Wat is wel toegestaan? Een pak
koeken om dan uit te delen in de klas, een stuk fruit … dus iets om op te eten. (MAAR
… geen snoep!)
Drankbeleid op school:
- Met de school kozen we er voor om nog alleen water als dorstlesser te gebruiken.
- Bij het project ‘Oog voor lekkers’ tekenden wij wel in om gedurende 10 weken, 1 keer
per week een gratis portie melk aan te bieden. Hierover later meer.
- Er worden geen andere drankjes meegebracht van thuis.
Luizen op school:
- Vanaf volgende week gaan wij per klas een gerichte luizencontrole doen.
- Als er luizen worden vastgesteld bij jouw kind, zal je opgebeld worden net als bij een
ziek kind. Maar met dat verschil dat je na de behandeling je kind terug naar school
mag brengen.
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Communicatie van de school:
- Wij zullen ons best doen om alle communicatie, brieven en/of e-mail van de school
door te sturen of mee te geven op vrijdag.
Batterijen inzamelen voor dubbele punten:
- Spaar je de batterijen voor onze school? In de maand september en oktober krijgen wij
dubbele punten per ingezamelde kilogram. En wist je dat wij die punten inruilen voor
spelmateriaal op de speelplaats?
- Via de kinderen zullen jullie hieraan nog eens herinnerd worden, want de kinderen
zullen een verzamelzakje meekrijgen.
De juiste gegevens van thuis voor de school:
- Mogen wij uitdrukkelijk vragen om de meest recente gegevens van jullie thuis door te
geven zodat wij altijd contact kunnen hebben met jullie:
o Telefonisch
o E-mail
- Vul dus met voldoende aandacht de inlichtingenfiche correct aan.
Nog een wist-je-dat-je:
- Wij maakten speelzones met groene grenzen op onze speelplaats. Dit werd mogelijk
gemaakt met de financiële steun naar aanleiding van onze deelname aan het project
van ‘De Mooimakers’. (Je kan de foto’s zien op de facebookpagina van de school)
Op het contactmoment in de klas zal de leerkracht de schoolafspraken nog even toelichten.
We hopen met deze praktische afspraken onze schooltrein volledig aan het rollen te krijgen.
Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking.
Met vriendelijke groeten
Directie en het VBA-team
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