Sinte-Mariaschool
Welkom
Na twee maanden vakantie is het nieuwe schooljaar weer aangebroken. Na het voorbije
schooljaar dat toch wel geëindigd is op een vreemde manier hebben we bericht gekregen
dat we in het basisonderwijs met alle kinderen het schooljaar kunnen starten in code geel,
(waarover hierna meer info). Er zijn binnen elke code wel een aantal aandachtspunten en
kleine aanpassingen, die we jullie telkens tijdig zullen meedelen. (het gaat dan over de
toegang van ouders binnen het schoolgebeuren, het verdelen van soep en melk binnen de
school, het toepassen van bubbels).

VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094

Epidemiologisch en virologisch leren de zomeractiviteiten voor jongeren in Vlaanderen en
wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland ons dat jongeren amper besmet
geraken, het virus ook amper op elkaar en/of op volwassenen overdragen en slechts
beperkte ziektesymptomen ontwikkelen. Tijdens de vele zomeractiviteiten die gemonitord
zijn, werd dat bevestigd.
Kinderartsen onderstrepen dat het voor kinderen en adolescenten belangrijk is om structureel
in een schoolse omgeving opgeleid en opgevangen te worden.
Vanuit pedagogisch oogpunt krijgen alle kinderen van het basisonderwijs vijf dagen per week
contactonderwijs en mogen ze bijgevolg gewoon naar school komen.
De voorbije weken heeft het schoolteam hard gewerkt om het nieuwe schooljaar te kunnen
starten.
Om je als ouder op de hoogte te houden van wat er in onze school zoal gebeurt zullen we je
maandelijks een digitale nieuwsbrief bezorgen. Wil je toch nog een papieren versie? Vul
dan onderstaand strookje bij deze nieuwsbrief in. Gedetailleerde informatie over uitstappen
en andere klasactiviteiten zal je bezorgd worden door de klasleerkrachten zelf door middel
van infobrieven of via de agenda. Uiteraard kan je ook altijd terecht bij de leerkrachten en
directie als u bijkomende vragen heeft.
Wij kijken er naar uit om alle kinderen terug te zien op school en wensen hen allen een
goede start.
Wist je dit?
De maandelijkse nieuwsbrief kan je ook terugvinden op onze website.

-

Op de kalender van de website kan je informatie over activiteiten
en uitstappen terugvinden.

Sinte-Mariaschool

www.sintemariaschool.be

Zwarte Leeuwstraat 18

info@sintemariaschool.be

2820 Bonheiden

T 015 55 12 27

COVID-19 kleurcodes
Wij starten op 1 september 2020 binnen de kleurcode geel.
NUL
RISICO

GROEN

LAAG
RISICO

GEEL

MATIG
RISICO

ORANJE

HOOG
RISICO

ROOD

Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten
kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft
noodzakelijk.
Er is een beperkte transmissie van besmettingen , waardoor verhoogde
waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders
worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan
met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er
zijn alleenstaande of geïsoleerde cluster-uitbraken. Contacten tussen
mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats
binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn
gebracht.
Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe
uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten
maximaal vermeden worden.

Veiligheidsmaatregelen in de school (CODE GEEL)
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Brengen en afhalen van de kinderen op school = via de
hoofdingang voor alle kinderen / de eerste schooldag
Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?





Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

De eerste schooldag!
• Enkel de kleuters van juf Carina / Liesje en juf Ilse mogen vanaf 08.25 uur
rechtstreeks naar de klas gebracht worden tijdens de eerste schooldag. De
andere kinderen worden op de speelplaats afgezet door de ouders. We
voorzien voor de kinderen op de speelplaats nog een kort
openingsmoment. Omwille van COVID-19 zijn we genoodzaakt om dit zonder
de ouders te organiseren vandaag.

Mijn kind blijft ‘s middags op school eten… is er soep, melk ?
Binnen de code geel mogen de kinderen gewoon gebruik maken van de
refter en zal de soep-, water- en melkbedeling gewoon verlopen. Binnen
code geel werken we ook gewoon binnen het refterconcept.
We willen nog even vragen om in de brooddoos van de kinderen geen snoep(zakjes) te
steken. Uiteraard kan een klein chocolade eitje, … maar tracht het principe van de gezonde
maaltijd bij je kind te stimuleren.

Onze schooluren
De bel gaat om 08.40 uur. ’s Middags start de pauze om 11.55 uur.
In de namiddag starten we om 13.10 uur en de school eindigt om 15.30 uur.
De poort gaat ’s middags terug open om 12.55 uur.
Noot: Om een vlotte organisatie te verzekeren dienen alle kinderen ten laatste 5 min. voor
het belsignaal op school aanwezig te zijn. Op deze manier wordt het klasgebeuren niet
gestoord.

Belangrijke data september 2020


Dinsdag 1 september:








Dinsdag 8 september :
Donderdag 10 september :
Vrijdag 11 september :
Maandag 14 september :
Vrijdag 18 september :
Zondag 20 september :




Za 26/9 en Zo 27/9 :
Zaterdag 3 oktober :
schooljaar 2019-2020).

Start van het schooljaar. De lessen starten
om 08.40 uur.
Info-avond lagere school – 19 uur.
Info-avond kleuterschool - 19 uur.
Eucharistieviering.
Schoolfotograaf.
Strapdag : wij stappen en trappen naar school…
Eerste communie voor de kinderen van het 2de
leerjaar van schooljaar 2019-2020 : 10 uur.
Alternatief ‘Brasserie Marie’….
Vormsel 16 uur – (leerlingen 6de leerjaar van
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Zwemmen op vrijdag
Het zwembad Nekkerpool zal voor scholen pas geopend worden vanaf de week van 14
september 2020.

13u30 -14u15

14u15 - 15u

4-sept.-20

Geen zwemmen

Geen zwemmen

11-sept.-20

Geen zwemmen
Nog in
onderhandeling met
het zwembad
Nog in
onderhandeling met
het zwembad

Geen zwemmen
Nog in
onderhandeling met
het zwembad
Nog in
onderhandeling met
het zwembad

18-sep.-20

25-sep.-20

Of de zwemlessen kunnen doorgaan, hangt af van:
·
De pandemiefase: in fase geel en oranje kunnen de zwemlessen doorgaan. In fase
rood niet meer.
·
Of je (de zwembaduitbater) het protocol over zwembaden kan
naleven en dus in veilige omstandigheden het zwembad kan openen.
·
Of de school kan zorgen dat de leerlingen zich in veilige
omstandigheden naar het zwembad kunnen verplaatsen.
Momenteel wachten we de planning voor de komende periode nog even af. We houden
je alvast op de hoogte via een extra nieuwsbrief.

Bewegingsopvoeding lagere school – in de sporthal van
Bonheiden
Dinsdag

1A/B

Woensdag

2A/B

6A

Donderdag

3A

4A/B

5A/B

Aanpassing (kleine uitbreiding) van de uren voor de
buitenschoolse opvang
De uren van de voor- en naschoolse opvang werden in overleg met de verantwoordelijken
van de opvang van de gemeente verder verfijnd. Concreet gaat het om een kleine
uitbreiding van de opvangtiming volgens onderstaand schema.
Voorschoolse opvang op alle schooldagen: van 07.25 uur tot 08.25 uur, daarna nemen de
toezichters van de school de taak op zich tot 08.40 uur. Om 08.40 uur starten de lessen.
Naschoolse opvang: op woensdag tot 13.10 uur.

Verjaardagen op school
Wil je voor de kinderen hun verjaardag een individueel geschenk voorzien
om uit te delen in de klas, voorzie dan individueel verpakte geschenkjes (vb
cake in individuele verpakking, drankjes in individuele verpakking, … . Dit
i.f.v. de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19.
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Het personeel (bijlage schoolreglement)
Klasindeling schooljaar 2020-2021
Indeling kleuterschool :
Extra instapklas in de loop
van het schooljaar
Instapklas
1ste kleuterklas
2de/3de kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
Zorgcoördinator
Zorgondersteuning
kleuterklassen
Bewegingsopvoeding
Kinderverzorgster

Elise Serneels met aanvulling van : Nog nader te bepalen
Ilse Willms
Carina Cleirbaut in duobaan met Liesje Liekens (Liesje zal in
september vervangen worden door Katrien Muylaert).
Annelies Lambrechts (met aanvulling van Elise Serneels)
Ellen De Visscher (met aanvulling van Lieselot Sartorius)
Iris Buelens
Leen Rosiers
Liesje Liekens, Lieselot Sartorius, Elise Serneels
Lieselot Sartorius
Emilie Van Dievel

Indeling lagere school :
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar A
2de leerjaar B
3de leerjaar

4de leerjaar A
4de leerjaar B

Sofie Ceelen (met aanvulling van
Eline Mortelmans)
Aster Wielockx (met aanvulling van
Eline Mortelmans)
Eline Mortelmans en Ivan
Ceulemans
Ilke Mertens
Kristel Pellegrims (Kristel zal tot 20
september afwezig zijn wegens
ziekte. Ze zal vervangen worden
door Julie Van Engeland).
Greet Van Puyenbroeck
Ann Van Lier (halftijds + de kinderen

Zorgondersteuning 1ste
graad:
Eline Mortelmans

Halftijdse zorgondersteuning
voor 2de en 3de graad :
Evelien De Wachter

werken een aantal momenten met de
2 klassen samen bij juf Greet)

5de leerjaar A
5de leerjaar B

Els Absillis
David Kerssebeeck (Tijdens de
zwemlessen vangt juf Evelien de klas
van meester David op)

6de leerjaar A

Zorgcoördinator
Bewegingsopvoeding
Zwemmen

Lief Bogaerts + halftijds Evelien De
Wachter = ondersteuning mee in
de klas of met kleine groepjes
kinderen werken in een aparte
ruimte volgens de zorgnoden.
Leen Rosiers
Mimo Reynaert
David Kerssebeeck

Sinte-Mariaschool

5

Schoolreglement editie 1 september 2020
Eind vorig schooljaar werd de nieuwe versie van het schoolreglement doorgemaild. Wie nog
geen akkoordverklaring heeft ondertekend in juni krijgt begin september een document ter
ondertekening.
- Wie vorig schooljaar ingetekend heeft voor een papieren versie van het document
zal dit begin september ontvangen via de klasleerkracht.

Info-avond september 2020
Infoavond kleuterschool – donderdag 10 september – 19 uur.
Infoavond lagere school – dinsdag 8 september – 19 uur.
Omwille van covid-19 voorzien we geen gezamenlijk moment voor de
ouders in de refter. We vragen dat er per kind slechts 1 ouder aanwezig is
voor het infomoment. Mondmaskers zijn verplicht voor de ouders.
De synthese van de info-avond zal naar de ouders tevens gemaild worden.
Voor de praktische organisatie willen we u tevens vragen om het strookje onderaan deze
nieuwsbrief in te vullen en te bezorgen aan de klasleerkrachten.

Kriebelteam
Met de start van het nieuwe schooljaar willen we jullie vragen
om ook regelmatig de haren van je kind te controleren op luizen.
Heb je luizen of neten ontdekt? Signaleer dit zeker aan de
klasleerkrachten, directie of het secretariaat. Op die manier kunnen we
als school gepaste actie ondernemen om deze vervelende
beestjes op te volgen.
Wil je graag deel uitmaken van het kriebelteam?
Vul dan onderstaand strookje in.

Schoolfotograaf
Op maandag 14 september 2020 komt de schoolfotograaf langs op school.

Infrastructuurwerken: wij bouwen aan de toekomst…
De voorbije twee maanden hebben we als school een aantal verbouwingswerken
uitgevoerd of opgestart, waaronder: een nieuw dak aan de linkerzijde van het
schoolgebouw, zonwering voor de klaslokalen, kleine elektriciteitswerken en rioleringswerken,
branddeuren plaatsen, … Op die manier bouwen we aan de toekomst…
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Eucharistieviering
Op vrijdag 11 september 2020 organiseren we een viering voor de kinderen van de lagere
school. Tijdens deze eerste viering staan vooral de kinderen van het eerste leerjaar samen
met hun peter / meter van het zesde leerjaar centraal. We werken een alternatief moment
uit dat we indien de weersomstandigheden het toelaten buiten zullen laten plaatsvinden.
Gezien de huidige covid-19 veiligheidsmaatregelen kunnen we geen
ouders uitnodigen om deel te nemen aan deze viering.

Kleding – materiaal
Zorg ervoor dat boekentassen, jassen, vestjes en ander materiaal getekend zijn met de naam
van uw kind, zo geraken ze nooit zoek. Vergeet ook niet de fruitdoosjes, drinkbussen, … te
voorzien van een naam.

Drinkbussen
Als school willen wij vanuit ecologisch standpunt promoten dat kinderen i.p.v. plastieken
flesjes gebruik maken van een drinkbus. Als school bieden we vrijblijvend een aantal
modellen aan. Deze zijn te verkrijgen via het secretariaat van de school.
(evi.derechter@sintemariaschool.be of directie@sintemariaschool.be)
Drinkbus 0.3 liter
Drinkbus 0.4 liter
Drinkbus 0.6 liter

€ 14,50
€ 16,00
€ 18,00

Trooper: Sinte-Mariaschool
trooper.be/sintemariaschool

Modelattesten – afwezigheid wegens ziekte
Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van het verlet,
een attest vereist. We begrijpen dat het niet altijd zo eenvoudig is om gedurende
een heel schooljaar alle afwezigheden: met een briefje van de ouders,
ziektedagen met doktersbriefje, andere gewettigde afwezigheden, … enz. bij te
houden. Daarom bieden we jullie in de bijlage een modelformulier aan.

Veiligheid
Veiligheid blijft één van onze prioriteiten. We hebben hierbij zeker de actieve hulp van de
ouders nodig:





Steek met uw kinderen enkel de straat over op het zebrapad.
Zorg dat uw kinderen aan de kant van het voetpad uit de auto stappen.
Gebruik enkel de aangegeven parkeerplaatsen.
Voorzie bij het parkeren dat de voetpaden vrij blijven voor de kinderen.

We zijn ervan overtuigd dat we samen met u de veiligheid van onze kinderen bij de start en
het einde van de schooldag nog kunnen verbeteren, vandaar deze oproep!
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Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
Hopelijk is iedereen klaar voor een nieuw schooljaar ?
We wensen iedereen hartelijk welkom op school en dan vooral de ‘nieuwe ouders’, die voor
het eerst hun kind(eren) naar de Sinte-Mariaschool brengen.
Je zal in de loop van het schooljaar kennis kunnen maken met ons, de ouderraad. We
organiseren leuke activiteiten en zijn nog op zoek naar nieuwe leden om deze mee te
organiseren en/of vergaderingen bij te wonen.
Dus twijfel niet en kom erbij !
Onze eerste vergadering gaat door op donderdag 17 september, om 20 uur.
Wij willen nog een woordje van dank neerpennen voor Inge, Els, Barbara en Nele die zich de
afgelopen jaren vol energie voor de ouderraad hebben ingezet. DANKU !
En alvast welkom aan onze nieuwe leden : Ines, Cabuy, Fatima Bouhdifi, Marleen Maasen,
Gwladys Verstraete en Pieter Bral.
Zet alvast zondag 14 maart 2021 in jullie agenda voor onze jaarlijkse bruch in de Ludwinazaal.
Voor vragen kan je altijd mailen : ouderraad@sintemariaschool.be
Tot binnenkort !
De ouderraad

Alternatief voor ‘Brasserie Marie’
Ons jaarlijks eetfestijn kan omwille van COVID-19 niet onder het gekende concept
plaatsvinden. Wij zullen echter een alternatief voorzien, waarover we jullie in de eerste week
van het schooljaar verder zullen informeren.

Wil je onze school helpen?
Als school zijn we steeds op zoek naar ouders, grootouders die ons willen helpen en
ondersteunen bij de schoolwerking. Dit kan o.a. door mee te helpen bij het lezen, knutselen
in de klas, de schooltuin mee onderhouden, hulp in de refter bij afwezigheden enz.
De school heeft hiervoor een hulpcheque ontworpen. Eerstdaags ontvangt u deze via de
boekentas van uw kind.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
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INVULSTROOK (terug te bezorgen aan de school)
Ouders van ........................................................................ klas(sen) ........................
* kruis aan !

1. INTEKENSTROOK: Info – ouderavond
O zullen aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de lagere school op
dinsdag 8 september om 19 uur.

O zullen aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de kleuterschool op
donderdag 10 september om 19 uur.

O Kunnen niet aanwezig zijn op de info-ouderavond voor de
 lagere school / kleuterschool.

2. INTEKENSTROOK: Papieren nieuwsbrief
O Wij wensen een papieren versie van de maandelijkse nieuwsbrief.
3. Ik heb de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen
O Ik heb de nieuwsbrief van september 2020 niet digitaal ontvangen.
 Hierbij nog even mijn e-mail adres:
ouder 1:………………………………………………..e-mail van…………………
ouder 2:………………………………………………..e-mail van…………………
(De administratie zal je gegevens nakijken, corrigeren of eventueel aanvullen).

4. Kriebelteam
O Ik wil graag deel uitmaken van het kriebelteam.
Ik kan mij het makkelijkst vrijmaken op volgende momenten: * kruis aan!
Voormiddag *

Namiddag *

Dag
Maandag
dinsdag

Handtekening ouder(s)

woensdag
Donderdag
Vrijdag

Dit invulformulier deze week terugbezorgen aan de klasleerkracht
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