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    Het is raar 

het is druk 

het is anders  

het is onze speelplaats! 

 

Het is zeker tellen tot 20 

het is geduld 

het is nat 

het is veel onze handen wassen! 

 

Het is lachen 

het is zorgen 

het is morgen 

het is elkaar terug zien! 

 

Het is gezellig 

het is verbazen 

het is geven en krijgen 

het is JONG-LEREN op school en thuis! 

NIEUWSBRIEF  
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Dag iedereen, 

 

Dat alle kinderen nu de gelegenheid krijgen om terug naar school te komen is een 

goede zaak.    Kinderen vormen niet de motor van de epidemie en dus kan een 

versoepeling, aldus de GEES. 

 

Het is onze ambitie om alle kinderen minstens deeltijds tot het einde van het schooljaar 

naar school te halen.     

Elke school bepaalt zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding haalbaar 

is.  Hierbij houden we rekening met de beschikbaarheid van personeel en 

accommodatie. 

 

Op Achterbroekstwg stellen zich hierbij enkele praktische bezorgdheden zoals- de 

beperkte speelruimte per klasbubbel, oa tijdens een middagpauze. – de beperkte 

sanitaire ruimte.  

Op Brasschaatstwg hebben we meer buitenruimte en is dit voor 3 klasgroepen wel 

haalbaar. 

Onze werking wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig zal deze bijgestuurd 

worden. 

 

Wat zijn de veranderingen?  

Alle kinderen moeten zelfstandig tot in de klas /speelplaats komen. Enkel voor de 

kleuters zal de klasjuf hen zichtbaar opwachten.  

We vragen aan iedereen om de uren stipt toe te passen om de drukte aan de poorten 

te vermijden. Graag voldoende afstand houden aub! 

Bij de herstart in de kleuterschool en het 3de, 4de en 5de lj  maken we tijd voor de emoties 

- zorgen en ervaringen van leerlingen. Sportlessen worden enkel gegeven aan het 4de, 

5de en 6de lj. 

Hoe houden we de school veilig? 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een 

combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  

 De vaste klasgroepen  zijn de contactbubbels: de groepen blijven steeds 

dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De 

verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.  

 Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen spelen apart op de 

speelplaats. 

De kleuters en de leerlingen van het  1ste, 2de lj en 3de lj gaan ’s middags naar 

huis. (tenzij ze zijn opgegeven voor de noodopvang). Alle kinderen van het 

4de, 5de en 6de lj eten in hun klas of buiten. Zo vermijden we contact tussen de 

verschillende groepen. 

De klasleerkrachten overlopen met de kinderen de nieuwe afspraken en 

bekijken samen de veranderingen: Wie mag waar spelen? Met welk 

speelgoed mogen we spelen? Waar handen wassen?   

 Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden 

voldoende afstand van elkaar; in de klas, de gangen. 

 Mondmaskers: de leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen, maar in 

samenspraak met de ouders kan hier anders over beslist worden. De 

leerkrachten beschikken over een mondmasker en een gezichtsschild.  



 Netheid: We verwachten dat de kinderen met propere handen naar school 

komen.  

Wij vragen aan de ouders van de kleuters om thuis hun kinderen reeds 

vertrouwd te maken met het correct handen wassen. Leerkrachten en 

leerlingen kunnen vaak hun handen wassen  met water en zeep of 

ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school 

maakt de lokalen grondig schoon. Leerlingen die graag hun eigen flesje 

handgel meebrengen, mogen dit doen. Wel voorzien van naam! 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 Zet je kind af of haal het op aan de juiste poort.  

Achterbroekstwg: 1ste, 2de en 3de lj ENKEL via de voorpoort brengen en 

afhalen. 

Kleuters van de gele en rode klas via de tuinpoort 

(fietsjes worden daar gezet) 

Kleuters van de groene en blauwe klas via de 

achterpoort 

Brasschaatstwg: 4de en 6de lj mag enkel de voorpoort gebruiken 

5de lj mag enkel de achterpoort gebruiken en zet de fietsen 

naast de           refter 

 Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en 

niet op de speelplaats. 

 Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. Neem uw 

verantwoordelijkheid en draag dan een mondmasker. 

 Blijf niet praten aan de poort.  

 Wil je praten met iemand van het schoolteam, maak dan een afspraak via 

telefoon of via mail. Draag een mondmasker als je toch het gebouw zou 

betreden. 

 

Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je 

gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. 

 Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte 

immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op 

school kan volgen of verder thuis blijft leren. 

 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een 

afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij 

de behandelende arts anders oordeelt. 

 Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We 

vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op 

met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 

Hoe wordt de NOODopvang georganiseerd? 

  We vangen enkel kinderen op die vooraf zijn aangemeld:  

o Kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken. De ouders werken in 

een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.   

o Leerlingen die het moeilijk hebben thuis. 

 Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze 

school. Opvangdelinde@gmail.com of directie@chterbroek.be 
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Kinderen die niet zijn ingeschreven kunnen geweigerd worden omdat de 

capaciteit het niet toelaat. 

 Kleuters en kinderen van het 1ste,2de lj en 3de lj (die echt in de namiddag niet 

naar huis kunnen) blijven op Achterbroekstwg. 

 We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde 

maatregelen. Maar de namiddag is geen verderzetting van de klasdag. 

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?  

 We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een 

evenwichtig en afwisselend lessenpakket en spelaanbod. 

 Uitstappen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de 

leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen. 

 Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om 

te bewijzen wat ze kunnen.  

 Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement 

niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons 

schoolreglement.      

 Leerlingen en leerkrachten moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We 

laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.  

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor?  

 Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.  

 Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, speelplaats 

vb enkel voorpoort, enkel achterpoort  

vb minder speelruimte op de speelplaats 

 Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de 

klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.  

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data voor volgend schooljaar : 

-dinsdag 17 november 2020: informatieve ouderavond rond ‘gezag vanuit 

verbinding”: Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? En wat als 

mijn kind niet doet wat ik van hem of haar verwacht? 

-zaterdag 12 december: kerstmarkt? 

-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen 

-zondag 9 mei: Eerste Communie 

-zaterdag 15 mei: Vormsel 

-FAMILIEDAG 6 juni 2021 

 

Vrije schooldagen van januari tot en met juni voor schooljaar 2020-2021: 

-vrijdag 2 oktober 2020 – woensdag 27 januari 2021 – woensdag 28 april 2021: 

pedagogische studiedag 

-maandag 5 oktober 2020 – vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag 

-herfstvakantie van maandag 2 november 2020 tot en met 8 november 

Een blik op de volgende maanden 



-woensdag 11 november: Wapenstilstand 

-kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari ‘21 

-krokusvakantie van maandag 15  tot en met zondag 21 februari 2021 

-paasvakantie van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 

-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag 

-Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

 

 

 

 

 

-dat we de datum van de receptie voor onze schoolverlaters voorlopig nog 

behouden. We houden de ouders van onze schoolverlaters op de hoogte! 

De formule moeten we zeker herbekijken. 

-dat onze gele kleuters en onze schoolverlaters graag eind juni door de erehaag 

zouden willen stappen. Ook deze formule zullen we moeten herbekijken. 

-dat we onze uitstappen missen: geen zeeklassen, geen Bokrijk, geen Efteling, 

geen sportdag, geen kleuterreis, geen hoevefeesten, geen Zoo, geen 

pennenzakkenrock,…… 

-dat we graag tijdig op de hoogte gebracht worden als uw kind(eren) volgend 

schooljaar niet meer naar onze school zou komen. 

-Onze leerlingen van de 2de en 3de graad hadden in hun takenpakket ook een 

‘magje’: Er werd hen gevraagd om deel te nemen aan een enquête van het 

kinderrechtencommissariaat. Er werd gepeild naar de ervaringen en noden in 

de Coronatijden. Het kinderrechtencommissariaat is heel blij dat er wel meer 

dan 44.000 kinderen en jongeren de vragenlijst invulden. Al deze antwoorden 

gaan ze zeker doorgeven aan de ministers. Bekijk het filmpje maar! 

https://www.youtube.com/watch?v=xY9WiBP-3Ok&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DATJES 

https://www.youtube.com/watch?v=xY9WiBP-3Ok&feature=youtu.be


Het zesde in coronatijd… 
 
De meester houdt van uitdagingen, zo kregen we heel wat uitdagingen 
voorgeschoteld tijdens de coronaperiode. 
Eentje ervan was, zoek een foto van minstens drie jaar terug en zorg voor 
een foto anno 2020 in dezelfde poses… We ‘jong-leerden’ er op los met 
fototoestel, gsm, tablet, … 
 
Kennen jullie iedereen? Hier volgen de foto’s van de deelnemers. 
Succes! 

 

    
 

                  
 



 

     
 
 

    
 
 

  



 

   
 
 
 
 
 

 



 
 
         



     
 

                    



       
 

 
 



   
  

                    
 

    



   
 

ma 1 Pinkstermaandag: vrijaf 

di 2 Alle kleutergroepen zijn welkom: 

rode klas: via tuinpoort van 9u tot 12.05u 

blauwe klas: via achterpoort van 9u tot 12.05u 

groene klas: via achterpoort van 8.45u tot 11.50u 

gele klas: via tuinpoort van 8.45u tot 11.50u 

 

vanaf deze week hebben het 1ste en 2de lj alle voormiddagen les 

1ste lj: 8.45u – 11.50u 

2de lj: 9u – 12.05u 

 

6de lj: vm: groep A  - nm: groep B 

wo 3 Geen les voor 6de lj 

do 4 6de lj groep A 

vr 5 6de lj groep B 

Proefdag in de voormiddag voor 3de, 4de, 5delj 

3de lj: 8.45u-11.50u in de parochiezaal 

4de lj: 9u-12.05u (enkel via voorpoort) 

5de lj: 8.45u-11.50u (enkel via achterpoort) 

za 6  

zo 7  

ma 8 3de lj gaat van start alle voormiddagen van 8.45u – 11.50u 

4de en 5de lj starten met volle dagen 

di 9  

wo10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16  

              MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  juni 2020 



wo 17  

do18  

vr 19  

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26 19u: We bekijken hoe we onze schoolverlaters kunnen vieren. 

za 27  

zo 28  

ma 29  

di 30 We hopen om 10.15u samen het schooljaar te kunnen uitzwaaien. Meer 

info volgt later 

  

 
 

 

 

 
 

 

 


