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ENKELE MEDEDELINGEN AAN DE OUDERS VAN ONZE KLEUTERS 

Schooljaar 2020-2021 
 

U hebt uw kind naar onze school laten komen: wij danken u voor uw vertrouwen en we zullen ons ook 

dit jaar - zoals de voorbije jaren - inzetten voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. 

Alle ouders van de kinderen krijgen jaarlijks de aangepaste schoolbrochure waar u alles over het reilen en 

zeilen van onze school kan vinden. Deze brochure kan u binnen enkele weken digitaal afhalen op de 

schoolwebsite (www.basisschooldewieken.be) of op eenvoudige aanvraag via de klasleraar verkrijgen. U 

vindt hierin o.a. het pedagogisch project en het schoolreglement.  

 
Algemene informatie in verband met corona. 

De school start op in code geel met grote waakzaamheid. De school volgt stipt de richtlijnen van de 

overheid. Voor sommige zaken gaan we met onze eigen maatregelen zelfs iets verder. 

Wat betekent dit voor onze school: 

- Alle kinderen van de kleuterschool en de basisschool kunnen tegelijk 5 dagen per week naar 

school. In principe is er geen afstandsonderwijs meer. 

- Derden (ouders, …) mogen op school komen. We gaan dit voorlopig in onze school zo weinig 

mogelijk toelaten. Voor de ouderavonden is er een aangepaste regeling uitgewerkt (zie 

verder). 

- Ouders en bezoekers ouder dan 12 jaar dragen bij het betreden van de school en 

schoolomgeving een mondmasker. We adviseren dit ook bij het brengen en afhalen van de 

kinderen.  

- De maatregelen i.v.m. hygiëne blijven van toepassing. Iedereen die de school binnenkomt 

moet de handen ontsmetten.  

- Kinderen tussen elkaar en kleuters tussen leerkrachten moeten geen mondmasker dragen. Ook 

moeten ze geen social distancing bewaken. 

- We zullen de lokalen zo veel mogelijk verluchten. Kleed uw kind dus warm genoeg. 

- Zeker dit: ZIEKE kinderen horen niet thuis op school. 

 
Begin en einde van de schooldag: 

De nieuwe schoolomgeving is gerealiseerd. Het ziet er prachtig uit.  

De Kleine Scheurestraat is terug éénrichtingsverkeer. Ingang via Smeetsstraat. 

We vragen nog steeds (op vrijwillige basis) om de Scheurestraat (bloemist Moonen) NIET via de 

Smeetsstraat in te rijden. 

In principe komen er geen ouders op de speelplaats of in het schoolgebouw. 

 

Het begin en einde van de schooldag wordt weer zoals vroeger georganiseerd. 

Begin: Toegang via schoolpoort speelplaats naast de sporthal. 

Einde: De leerlingen worden door de leerkracht via de hoofdingang naar buiten gebracht. De ouders blijven 

voor het grootste gekleurde vak. 

Bij het begin van de schooldag 8.10 uur en om 12.55 uur worden de handen van de kinderen die naar 

school komen ontsmet. 

 

Schooltijden 

08.30 uur  - 12.05 uur  Pauze: 10.10 uur – 10.25 uur 

13.20 uur -  15.05 uur Er is geen namiddagpauze. Woensdagnamiddag is vrij. 

In de praktijk zal het zo zijn, dat de kleuters al om 12.00 uur en om 15.00 uur naar buiten komen. 

http://www.basisschooldewieken.be/


Dan is er de drukte van de kinderen van het lager onderwijs nog niet. 

 

Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.10 uur ’s morgens en ’s middags vanaf 12.55 uur. 

Gelieve de kinderen niet eerder dan 12.55 uur naar school te sturen. 

Buiten de beginuren zal de schoolpoort gesloten zijn. Mensen die te laat komen dienen zich aan de 

hoofdingang bij de directeur te melden. De ouders komen best even mee om toe te lichten waarom  men 

te laat is. We hopen dat dit zeer uitzonderlijk zal zijn. 

De gemachtigde opzichters staan vanaf 8.10 uur en 12.55 uur aan de oversteekplaats bij de kerk. 

 

Nieuwe kleuters en de eerste schooldag. 

Door de corona-maatregelen zijn een aantal nieuwe kleuters nog nooit naar school kunnen komen. Om  

hun schoolstart een beetje aangenamer te maken willen we dit moment als volgt organiseren.  

We vragen dat één ouder met hun kind op dinsdagmorgen pas om 8.40 uur aan de schoolpoort staat. Zij 

worden dan door een leerkracht opgevangen en ouder en kind even apart toegesproken. Ouders dragen 

uiteraard een mondmasker. Dan gaan de kinderen naar hun klas. Uitgebreide info over de klaswerking 

krijgen de ouders later op de ouderavonden. 

 

Eerste schooldag 

Voorgaande jaren werd de eerste schooldag samen met kinderen en ouders op de speelplaats afgesloten. 

Dit zal omwille van corona dit jaar NIET zo zijn. De kinderen worden gewoon door de leerkrachten om 

15.00 uur naar de hoofduitgang gebracht. 

 

Ouderavond, aanpassingen in verband met corona. 

De geplande ouderavond voor de kleuterafdeling op donderdag 10 september gaat door. 

Om de veiligheid in verband met corona te vergroten organiseren we de ouderavond als volgt: 

- Geen gezamenlijk infomoment in de eetzaal 

- Één ouder per kind per klas (met mondmasker) 

- Twee tijdsblokken:  of van 19.00 uur tot 20.00 uur 

   of van 20.30 uur tot 21.30 uur  

U krijgt nog via het ouderplatform een inschrijvingslink. 

 

Speelnestje: 

Er is alleen de gemeentelijke opvangdienst van het Speelnestje in Kinrooi mogelijk. 

   U moet zich op voorhand inschrijven bij het speelnestje waar u de nodige documentatie zal ontvangen. 

Telnr. Speelnestje: 089 56 56 91, emailadres speelnestje@kinrooi.be. 

 

Schoolkalender 

   De schoolkalender wordt u vanwege de oudervereniging aangeboden. De prijs is 7 euro. Uw kind krijgt  

   een kalender mee. Wanneer u de kalender niet koopt, geeft u hem gewoon mee terug. 

    

   Enkele belangrijke data bij de start van het schooljaar.  

 

Begin schooljaar 1/09/20   

Ouderavond kleuteronderwijs 10/09/20  

Ouderavond voor 2-3-4 7/09/20   

Ouderavond voor 1-5-6 8/09/20   

Vrije schooldag 2/10/20  

Klasfoto’s en individuele foto’s 8-9/10/20  

Kennismaking nieuwe kleuters (na herfstv.) 23/10/20   

Herfstvakantie 2//11/20 06/11/20  

Wapenstilstand: iedereen is vrij 11/11/20   

Pedagogische studiedag 25/11/20  

Kennismaking nieuwe kleuters (na kerstvakantie) 11/12/20  

Individueel oudercontact lager onderwijs (2-6 lj.)   17/12/20   

Kerstvakantie 23/12/19 03/01/20  
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   Eten en drinken.  
 

Speeltijd 

De jongere kleuters eten en drinken voor de speeltijd van 10.10 uur in de klas. Kies voor een drinkbus die 

handig is en niet lekt. Liefst gevuld met water. Kinderen mogen een koek (liefst zonder chocolade) of een 

boterham of fruit (geen sinaasappel) maar GEEN SNOEP meebrengen. 

 

Middagpauze. 

Voor de kinderen die ’s middags blijven wordt een bijdrage gevraagd. Dit kan per keer of via 

abonnement. De prijzen zijn niet veranderd. 

Volgens de richtlijnen mogen alle kinderen samen in de eetzaal hun boterhammen opeten. Ons team 

heeft er echter voor gekozen om de kinderen in de eigen klas te laten eten. 

U krijgt later een brief mee die u kan invullen i.v.m. het middagtoezicht. 

Prijzen: * Jaarabonnement eetzaal:  € 35: 1 kind 

                                                      € 60: 2 kinderen 

                                                      € 80: 3 kinderen of meer 

              * Per keer eetzaal: € 0.50 

De gemaakte kosten komen op de schoolrekening. Op het einde van het jaar krijgt u hiervoor een fiscaal 

attest omdat middagtoezicht als kinderopvang geldt. 

Kinderen die op school blijven eten, nemen zelf hun boterhammen en drinken mee.  

 

Schoolrekening 

We werken met dit systeem verder en vragen u straks om een voorschot te betalen. Betaal tijdig en neem 

steeds de gestructureerde mededeling correct over. Stort ook altijd het opgegeven bedrag. Door de 

coronasituatie hebben we eind vorig schooljaar heel wat werk gehad met terugstorten. We zullen dit jaar 

dit zeker proberen te vermijden. 

 

Leerplicht is verlaagd naar 5 jaar. 

Vanaf dit jaar is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar. Kleuters van 5 jaar moeten niet voltijds 

aanwezig zijn. Op het einde van een schooljaar dienen ze wel 290 halve dagen aanwezig te zijn geweest. 

Afwezigheid van de 5-jarigen moet NIET met een doktersbriefje gewettigd worden. 

 

 

We hopen verder op een goede samenwerking en  

wensen u en uw kind(eren) een heel fijn en leerrijk nieuw schooljaar toe.  

 

 

Jean-Pierre Keijers 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

Administratieve zetel: Kleine Scheurestraat 1, 3640 Kinrooi, Tel: 089/70 15 54 

Email: info@dewieken.be                 Website: www.basisschooldewieken.be 
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