
 

Betreffende de start van het schooljaar 2021 - 2022 

Beste ouders, 

 

Over enkele dagen is het weer zover, onze kleuters mogen weer naar school komen.  

Wij kijken er in ieder geval al erg naar uit om weer met hen te kunnen spelen, ravotten, 

verhalen te vertellen … weer met hen samen te zijn.  Het maakt ons ook gelukkig dat 

jullie ons weer het vertrouwen gegeven hebben om mee te werken aan de ontwikkeling 

van deze jonge kinderen.  Hartelijk dank hiervoor. 

We willen deze nieuwsbrief starten met het fijne nieuws dat juf Jana in verwachting is 

van haar eerste kindje en mag daarom niet in het kleuteronderwijs werken. Daarom zal 

juf Debbie de derde kleuterklas begeleiden. We wensen juf Jana een fijne 

zwangerschap toe en juf Debbie een goede start. Juf Katrien De Winter op vrijdag-

voormiddag de klas van juf Tinne, die 4/5 gaat werken, begeleiden. Juf Katrien Mampaey 

zal kleuterturnen geven. Wij wensen ook haar een vlotte samenwerking toe. 

Even een overzicht: 
 Juf Tinne & juf Katrien D.W. begeleiden onze jongste kleuters  

 Juf Joke begeleidt onze kleuterklas 1KF 

 Juf Veerle begeleidt klas 2KF 

 Juf Debbie begeleidt klas 3KF 

 Juf Joyce is onze zorgcoördinator 

 Juf Katrien Mampaey is onze leerkracht bewegingsopvoeding 

 Juf Vicky is onze kinderverzorgster 

 

 

CORONA -  MAATREGELEN Start Schooljaar 2021 
Op 17 augustus was er een coronaoverleg van minister B. Weyts, coronaexperts 

en de verschillende onderwijspartners.  

 De belangrijkste aanpassing voor ons Basisonderwijs houdt in dat onze 

leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar weer zonder mondmasker les mogen 

volgen, iets wat bij de kleuters steeds mocht.  

 Daarnaast worden de regels bij uitstappen met de bus flexibeler. Hier is de 

grondregel dat de begeleiders en de chauffeur steeds een mondmasker dragen. 

 Ook dit schooljaar zullen we (zolang we in code geel blijven) weer gaan 

zwemmen met onze kleuters. We zijn net als andere jaren hiervoor ook op zoek 

naar helpende ouders, grootouders,… die ons helpen bij het uit- en aankleden 

van de kleuters.  Ook hierover kregen we van de gemeente duidelijke instructies 

die aan de helpende ouders, grootouders gegeven zullen worden. Op die manier 

kan alles veilig verlopen. De concrete startdata en organisatie zullen tijdens de 

infoavond meegedeeld worden.   
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 Ook de oudercontacten (infoavonden, individueel oudercontact, inschrijving in 

school, verkennend bezoek aan school,…) kunnen weer, rekening houdend dat 

volwassenen steeds hun mondmasker dragen.  

 

 De lunchpauzes kunnen weer gewoon doorgaan in onze school. Het 

refterpersoneel draagt dan wel steeds hun mondmasker.  

 

Sommige regels blijven echter ook behouden: 

 Zo zal het naar school brengen en afhalen op eenzelfde manier gebeuren als 

vorig schooljaar.  

 Ouders dragen steeds het MONDMASKER op het schooldomein.  

 De overheid adviseert ook om zoveel mogelijk enkel essentiële derden in de 

gebouwen toe te laten. Dit zijn derden die bijdragen aan het pedagogisch project 

van de school. Ouderparticipatie is dus weer mogelijk, mits de mondmaskerplicht 

uiteraard. Atelierwerking is dus ook weer mogelijk.   

 Verder willen we bijzondere aandacht hebben voor de verluchting van de 

lokalen.  

 

Drankverdeling 2021 - 2022 
 Vanaf 6 september 2021 zullen we terug drank bedelen in onze school. De 

keuze kan gemaakt worden uit : Melk, water (plat of bruisend), fruitsap en 

appelsap. 

 

Kom alvast met uw kleuter een kijkje nemen.  
Op zaterdag 28 augustus is er een opendeurtje waarop de leerkrachten aanwezig zullen 
zijn, dit tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Een ideaal moment om al eens kennis te maken 
met de nieuwe klasleerkracht en het nieuwe klaslokaal te ontdekken. We letten hierbij 
wel op de mondmaskerplicht, de handhygiëne en proberen zoveel mogelijk afstand te 
bewaren. De lokalen zullen extra verlucht worden.  
  

Refterhulp 
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar refterhulp in  onze vestigingen. Tegen een 

vrijwilligersvergoeding vragen we ouders, grootouders, kennissen om mee te helpen 

tijdens de middagpauze. Geïnteresseerd? Aarzel niet mij te contacteren! ( Marc 

Nouwen, directie, info@kleuterschoolduffel.be  of 0498/90.47.03) 

 

Ouderinfoavond 
Omdat we het heel belangrijk vinden jullie goed te informeren, organiseren we ook dit 

schooljaar weer een infoavond waar we de laatste informatie aan jullie toelichten alsook 

de werking van onze school. We willen dit ook op een veilige manier doen. Daarom 

vragen wij om indien mogelijk 1 ouder / kind af te vaardigen. Indien het mogelijk is zullen 

we de informatie in groep buiten bij onze klasdeur geven waarna we in groepjes door de 

klas zullen stappen. Bij slecht weer willen we  gebruik maken van onze polyvalente 

ruimtes en het afdak. Deze infoavond zal doorgaan op 2 september om 19u00 en start 

met een gezamenlijk deel op de speelplaats.   

mailto:info@kleuterschoolduffel.be
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Kalender September 2021 
 

1  sept. Start schooljaar 

 

2 sept. Infoavond kleuterschool 

 

13 sept. Vergadering ouderraad 

 

17 sept.  Strapdag 

 

18 sept. Scholencross 

 

25 sept. Ballonnekesstoet    

 

 

29 sept. Ped. Studiedag = geen lesdag ! 

 

1 okt. Schoolfotograaf 

 
 
9 okt. Fietsfeest 
 
 

Ik hoop, net als jullie, dat onze genomen maatregelen effectief zullen zijn om ons te 

beschermen en ons toch de mogelijkheid te bieden om er weer een fijn schooljaar van 

te maken. 

 
Samen maken we school! 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 

Marc Nouwen 

Directie Kleuterschool De Basis 
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9 oktober 2021 FIETSFEEST 


