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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 

 1.Start van het nieuwe schooljaar  

 

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is volop aan de gang …. 

Alle kinderen en leerkrachten hebben hun plaatsje op onze school gevonden. 

Welkom aan allemaal, in het bijzonder aan alle nieuwe kinderen, ouders en 

personeelsleden  ! 

Alle kinderen gaan alle dagen naar school in code geel (huidige code) 

 

2. Onze schoolwerking  

 

Op 1 september 2020 telde onze Sint-Hubertusschool 312 kinderen, verspreid over 2 

vestigingsplaatsen. Onze kleuterschool met 103 kleuters wordt ingedeeld in 6 klassen en 

onze lagere school telt 9,5 klas met 209 leerlingen. 
 

In onze kleuterschool hebben wij een groep gemotiveerde kleuterjuffen :  

K Instapklas (°2017 en °2018)  

L IK : juf Veerle Sterckx en juf Joke Sauvillers met 10 peuters 

E Mengklassen (°2017 en 2016) 

U K1+2A: juf Ann Op de Beeck met 21 kleuters  

T K1+2B: juf Dien Lemmens (tvv juf Aline Dierckxsens) met 21 kleuters 

E K1+2C: juf Anke Hofkens met 21 kleuters en juf Joke Sauvillers op vrijdag  

R Laatste kleuterklassen (°2015) 

T K3A : juf Michelle met 15 kleuters 

E K3B : juf Elize met 15 kleuters  

A Bewegingsopvoeding en zorg : Juf Lief Willems 

M Ondersteuning mengklassen : juf Joke Sauvillers  
 

In onze lagere school staan volgende leerkrachten vol enthousiasme klaar : 

L L1A : juf Greet Van Vlerken en juf Miet Van Eyck met 23 leerlingen 

A L1B : juf Gonda Moons met 25 leerlingen 

G L2A : juf Sofie Brosens met 16 leerlingen 

E L2B : juf Yolien Vervloesem met 17 leerlingen 

R L3A : juf Karine Vanlommel met 24 leerlingen 

E  L3B : juf Tessa Vinken met 24 leerlingen, meester Jeroen Raymaekers op 

woensdag en vrijdagnamiddag  

S L4A : juf Els Verschueren met 14 leerlingen 

C L4B : meester Jeroen Raymaekers met 14 leerlingen  

Elke dinsdag- en vrijdagnamiddag 4Aen 4B samen met juf Els, op maandag-en 

donderdagnamiddag met meester Jeroen  

H L5 : juf Lieve Vrins en juf Elien Ceelen op dinsdag- en donderdagnamiddag met 

27 leerlingen 

O L6 : juf Sarah Van de Wouwer met juf Elien Ceelen op woensdag met 25 

leerlingen 

O  Co-teaching en zorg L1, 2 en 3 door juf Anja Van Doninck ; L5 en 6 door juf Elien 

Ceelen 

L Lichamelijke opvoeding door juf Stephanie Polaster  
 

ZOCO Zorgcoördinator : meester David    

ICT coördinator : Tessa Vinken  
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Het secretariaat is elke dag geopend van 8u tot 12u en van 13u tot 15.30u, op 

woensdag tot 11.50u. Administratieve medewerkers : Suzy Hannes en Marleen 

Paepen. Marleen Paepen vervult ook de preventie-uren op onze school.  

De directeur staat elke dag klaar voor leerkrachten, leerlingen , ouders en 

anderen. Directeur : Ellen Beyens  

 

3. Info lerarenplatform  

 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 gaat het project lerarenplatform om tijdelijke 

leerkrachten meer werkzekerheid te bieden verder. De leerkrachten in het 

lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 september tot het einde van het 

schooljaar. Ze worden ingezet voor reguliere vervangingen. In de periodes waarin deze 

leerkracht geen reguliere vervanging doet, zal hij/zij zinvolle pedagogische taken doen 

zoals occasioneel lesgeven, vervanging bij navorming, co-teaching, ondersteuning bij 

leeruitstappen, ….  Wij hebben dit op het niveau van onze scholengemeenschap ingevuld 

en hadden recht op 3 ambten : voor de lagere school zullen Paulien Helsen en Jasmine 

Smets dit invullen, voor de kleuterschool Jessica Pieroni. 

 

4. Schoolthema en project sociale vaardigheden  

 

Dit schooljaar kozen we voor het thema “Wij zijn geluksvogels”.  

Elke maand komt er een geluksvogel langs. Elk maandpuntje wordt 

dan in de klas verder uitgewerkt naargelang de leeftijd van de kinderen. De eerste 

schooldag kwam geluksvogel Sporo langs en stelde het jaarthema met het boek “Geluk 

voor kinderen” voor. Deze maand werken we in elke klas “Dromen waarmaken” uit. 

 

5. Aankomst en vertrek 

‘s Morgens aankomen op school 

Alle kinderen komen aan op school tussen 8.15 en 8.30u en gaan rechtstreeks naar de 

klas. Er is geen ochtendspeeltijd. Zorg dat uw kind tijdig op school aankomt aangezien 

de lessen stipt om 8.30u starten ! Wie te laat komt, meldt zich aan het secretariaat. 

Op VP 1 wordt de schoolpoort aan de Fazantenstraat gebruikt. Op VP 2 mogen de 

kinderen via de beide poorten : deze aan de Reebokstraat en deze aan de Aardseweg, 

binnen komen. Ouders blijven buiten de schoolpoort.  

Naar huis  

De kleuters en kinderen van L1 (VP 1) worden opgehaald op de speelplaats. Wie ophaalt, 

komt langs de poort van de Fazantenstraat binnen, over de speelplaats en langs de witte 

deur weer naar buiten. Dit éénrichtingsverkeer voorkomt kruising van elkaar op de 

speelplaats. Gelieve bij het naar buiten gaan de social distancing op de speelplaats te 

respecteren. Verplicht dragen van een mondmasker bij het ophalen van uw kind(eren) ! 

Graag 1 ophaler per kind.  

De kinderen van VP 2 mogen langs de beide schoolpoorten naar huis of opgehaald 

worden. Ouders blijven hier buiten de schoolpoort. 

 

6. Onze coronamaatregelen met uw hulp ! 

*Handen wassen of ontsmetten is en blijft heel belangrijk. 

Wanneer doen wij dat ? 

Bij vertrek naar school (thuis), bij aankomst in de klas, na elke speeltijd bij het weer 

binnenkomen in de klas, na een toiletbezoek en na de middagpauze. 

 

*Ventilatie in de klassen 

Wij ventileren de klaslokalen zo veel mogelijk. We zetten de ramen en deuren extra 

open tijdens de lesuren en verluchten de klaslokalen tijdens elke speeltijd en 

middagpauze. Waarschijnlijk zal het iets frisser zijn in de klas. Houd hiermee rekening 

bij de kledingkeuze van uw kind. 

 

 



*Mondmasker 

Ouders dragen verplicht een mondmasker bij het brengen en afhalen van hun kind(eren) 

De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen. 

De leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school dragen verplicht een 

mondmasker bij contacten met volwassenen als ze de 1,5m afstand niet kunnen 

garanderen en bij het zich verplaatsen in de school. Kleuterleerkrachten moeten geen 

mondmasker in de klas dragen. 

De leerkrachten in de lagere school dragen een mondmasker bij het zich verplaatsen in 

de klas. Er is een zone van 1,5 m afgebakend in de klas waar de leerkracht het 

mondmasker mag afzetten. 

 

*Uitstappen, cultureel centrum, zwemmen, … 

In code geel mogen alle klas-en schooluitstappen doorgaan zoals gepland. Ook 

zwemmen en bezoek aan het cultureel centrum mogen in code geel en oranje blijven 

doorgaan. 

 

*Ouders op school 

De schoolpoorten zijn overdag “gesloten”. We beperken de aanwezigheid van volwassen 

op school. In uitzonderlijke omstandigheden kan je toestemming krijgen om de school te 

betreden : neem vooraf contact op met de directie via mail of telefoon.  

 

7. Wanneer houd ik mijn kind best thuis in deze “coronatijd” ? 
 

ZIE BIJLAGE  

 

8. Maandelijkse nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief kan u raadplegen op onze schoolsite www.vbsgeta.be of 

aan ons infobord van VP 1. U kan u ook registreren op onze website zodat 

de maandelijkse nieuwsbrief automatisch in uw mailbox belandt. 
 

9. Batterijen 

 

2020 is al een moeilijk jaar geweest .. Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven 

en organiseert tot en met zaterdag 31 oktober een “dubbele” Dubbele 

Puntenactie. Gedurende 2 maanden krijgen we per ingezamelde kilo lege batterijen 2 

punten in plaats van 1. Als school kunnen wij deze punten inruilen voor leuke items uit 

de Bebat webshop.  

11.Kwartiermakerschool 

 

Onze school doet ook dit jaar weer mee aan het leesproject Kwartiermakers. Alle 

kinderen krijgen elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te lezen en/of worden 

voorgelezen door de leerkracht. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere 

woordenschat én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere 

leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen 

kinderen hun talenten beter ontwikkelen. (Voor)Lezen is kortom van cruciaal belang ! 

Ondersteun je onze school met Kwartiermakers ? Lees dan ook thuis elke dag een 

kwartier met je kind 
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September 2020 

DINSDAG 1  Eerste schooldag : van harte welkom allemaal ! 

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3  Infoavond lagere school  

VRIJDAG 4   

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7  Infoavond kleuterschool 

DINSDAG 8   

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10   

VRIJDAG 11   

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15   

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17   

VRIJDAG 18   

ZATERDAG 19 Vormsel te Sint-Fransiscuskerk  Elsum om 11u en 14.30u 

ZONDAG 20   

MAANDAG 21   

DINSDAG 22  Scholencross L1, L5 en L6  

WOENSDAG 23  Scholencross L2,L3 en L4  

DONDERDAG 24  Ouderraad 20.15u 

VRIJDAG 25  Zwemmen L3,L4,L5 en L6  

ZATERDAG 26  Openingsweekend cultureel centrum in Ten Aard oa op onze school  

ZONDAG 27  Openingsweekend cultureel centrum in Ten Aard oa op onze school  

MAANDAG 28   

DINSDAG 29   

WOENSDAG 30   

 

  



 


