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nieuwsbrief september

Het nieuwe schooljaar….
Wij zien veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe snoetjes…
Wij willen alle ouders danken dat ze voor het onderwijs en de opvoeding van uw
kind voor ‘De Zonnebloem’ gekozen hebben.
Wij kijken ook uit naar een fijne samenwerking met alle ouders, het
schoolbestuur, de schoolraad, de Vriendenkring en de vele vrijwilligers en
sympathisanten.
De nieuwe start zal niet zoals anders zijn.
Omwille van de Corona-maateregelen moeten we nog steeds een aantal
voorzorgsmaatregelen nemen, maar daarover verder in deze brief meer.
Wij hebben tot gisteren nog samen gezeten om alles goed te organiseren en te
bekijken zodat we volledig in orde zijn met alles.
Onze excuses indien de info wat laat zou komen, maar we willen liefst
communiceren als alles in orde.
Het belangrijkste voor u als ouder om te weten is denk ik wel dat onze
schooluren terug zijn zoals ze normaal waren.

Heropstart na corona
Zoals u wellicht al gehoord hebt, starten wij op 1 september volledig op in
fase geel. Maar wij houden natuurlijk ook rekening met een eventuele
overgang indien de fase naar oranje zou gezet worden.
Daarom mogen we ouders op school niet toelaten.
Omwille van de positieve reacties van de ouders en de nodige maatregelen,
zetten wij de kiss-and-ride verder, maar willen wel een wissel doen van
ophalen en afzetten.
Afzetten: Kinderen worden afgezet aan het baantje.
Afzetmoment: voor alle leerlingen tussen 8.00 uur en 8.45 uur.
De leerkrachten laten de kinderen uitstappen en zij lopen via het baantje
de schoolpoort binnen.
Gelieve ook weer goed aan te sluiten en de kinderen niet aan de overzijde
van de straat te laten uitstappen d.w.z. aanrijden aan de kant van de
school en niet te draaien aan de school.

Kinderen die met de fiets komen, kunnen via de fietsenstalling naar de
speelplaats.
Kinderen die te voet komen worden begeleid door de ouders tot aan de
hoek van het baantje.
Wij mogen de ouders niet op de speelplaats toelaten.
Om 8.45 uur worden de schoolpoorten gesloten en dient u de school
telefonisch te contacteren om het kind binnen te laten.
De nieuwe kinderen mogen begeleid worden door de ouders tot aan de
kleine poort, maar mogen de school jammer genoeg niet betreden. Onze
excuses hiervoor.
Ophalen: Alle kinderen worden opgehaald aan de grote poort.
Ophaalmoment:
Maandag en dinsdag: tussen 15.40 en 16.10
Woensdag: tussen 11.35 en 12.00
Donderdag en vrijdag: tussen 15.15 en 15.45
Gelieve met deze uren te respecteren.
Ook hier vragen we om voor te rijden langs de kant van de school.
Omdat de leerkrachten de auto’s niet altijd kennen, willen wij vragen om
aan de voorruit rechts bovenaan de namen van de kinderen die opgehaald
worden en de groep te vermelden (liefst goed groot zodat wij dit van ver
kunnen zien en zo de kinderen al kunnen klaarzetten).
bv.
JEF (3)
Mondmaskers in of rond de schoolomgeving zijn verplicht, dus ook bij het
ophalen.
De Kiekeboe kan natuurlijk zorgen voor opvang voor en na de schooluren,
maar daarvoor dient u in te schrijven bij de gemeente.
Best is dan ook om niet te wachten tot het laatste moment om uw kind af
te zetten of niet allemaal als eerste uw kind te willen op halen.
Maar we vragen u wel om u aan de uren te houden.
Op de speelplaats zullen er geen aparte bubbels meer gemaakt worden.
We gaan hier terug naar de gewone werking.

Handhygiëne blijft bij alle kinderen en leerkrachten prioritair.
Leerkrachten zullen wel de nodige maatregelen nemen naar social distance
en mondmaskers in de klas (vooral lagere school), …
De klassen zullen voortdurend geventileerd worden. Daardoor kan het
soms wat kouder zijn. Misschien is een extra truitje meegeven geen
slecht idee.

Het team
Ons team staat weer voor jullie klaar…
groep 1

Nathalie Leyssens

groep 2

Marie-Jeanne Meeus
Christel Christiaens (een aantal donderdagen)

groep 3

Sonia Smets
Christel Christiaens (een aantal vrijdagen)

groep 4

Sofie Maris

groep 5

Nathalie Chantrain

groep 6

Hans Cools
Liese Govaerts (op donderdag en vrijdag)

groep 7

Amaryllis Eyletten
Liese Govaerts (op woensdag en als ondersteuning in de
klas op maandag en dinsdag)

groep 8

Elke Nys

groep 9

Jella Swinnen

ICT-verantwoordelijke Hans Cools
Zorgcoördinator

Antje Hadermann

Zorgondersteuner

Christel Christiaens

Preventieadviseur

(nog niet ingevuld)

Bewegingsopvoeding

Gianni Donghi
Juf Ine zal dit schooljaar afwezig zijn.

Kinderverzorgster

Sarah Pluymers
ondersteuning in groep 1

Administratie

Sonia Vandermeulen

Directie

Hendrickx Christine

Extra toezicht

Hilde Renard

Wat mogen we zeker niet vergeten dit schooljaar?



Prioriteiten
 Differentiatie
In de lagere school werken we onze differentiatiemethode
verder uit en maken we kennis met dagcontracten. (verderzetting)
 ZILL
Het vernieuwde leerplankader Zin in leren, Zin in leven verder
uitdiepen en proberen eigen te maken zodat dit in 2020 kan
doorgevoerd worden. (verderzetting)
 Muzische vorming

Muzische vorming in al zijn aspecten ontdekken in het nieuwe ZILLleerplan en leerlijnen uitzetten. (verderzetting)
 Verbondenheid
Het traject dat er vorig jaar werd gezet rond verbindend werken
zal dit schooljaar in alle klassen geïntroduceerd worden en zal over
de klassen heen gedragen worden door het ganse schoolteam.
 Zorgvisie
De zorgvisie een upgrade geven en aanpassen naar aanleiding van de
nieuwe wetgeving.
 De schoolkalender
U krijgt ook onze grote Zonnebloemkalender en bij de maandelijkse
nieuwsbrief krijgt u een meer uitgebreide en aangevulde maandkalender.
 Schoolbrochure
Onze aangepaste schoolbrochure met aangepast schoolreglement vindt u
binnenkort op onze website.
Ouders die vorig jaar een papieren versie vroegen, krijgen deze
automatisch. Indien u nog een extra brochure wenst, mag u dit steeds
melden.
Wat is nieuw in onze brochure ?
1 Verlaging aanvang van de leerplicht
De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van
de aanvang van de leerplicht. Door deze federale wet verlaagt vanaf 1
september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar.
Deze kinderen moeten 290 halve dagen aanwezig zijn.
2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
De toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs veranderen voor het
schooljaar 2020-2021 niet. De oude toelatingsvoorwaarden blijven volgend
schooljaar nog gelden. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen deze wel
wijzigen, maar dat heeft nog geen gevolgen voor het schoolreglement van
volgend schooljaar.
3 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij schoolverandering wordt nu meer concreet bepaald welke
leerlingengegevens deel kunnen uitmaken van het overgedragen dossier.

Dit zijn enkel de gegevens die betrekking hebben op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan, meer bepaald de essentiële gegevens die de
studieresultaten en de studievoortgang van de leerling bevorderen,
monitoren, evalueren en attesteren.
 Aanpassing scholengemeenschap: Vanaf 1 september maken wij officieel
deel uit van de scholengemeenschap De Kinderkosmos.
Danny Van Gelder gaat op 1 september met pensioen. Via deze weg
wensen wij hem te danken voor zijn jarenlange inzet voor de
scholengemeenschap Spoor 7 en De Kinderkosmos! Geniet van je
pensioen, Danny.
Onze nieuwe coördinerend directeur is Hilde Lemmens.


Een paar korte aandachtspunten:
 Naschoolse bewaking max. 30 min. na schooltijd.
 Kinderen niet voor 8 uur op school!
 Koekendoosjes, papiertjes terug mee naar huis
 Brooddozen en tussendoortjes in eetzak
 Verjaardagsuitnodigingen niet in of rond de school uitdelen
 Kom op tijd (ook voor kleuters)!
 Woensdag = fruitdag

 Leerlinggegevens, mailadressen, medische gegevens, …
We werken verder met de gegevens die we vorig jaar verzamelden. Indien
er veranderingen zijn, gelieve ons dit dat te melden via:
directiewaanrode@gmail.com.
We hebben nog wel alle mailadressen behouden van tijdens de
coronaperiode zodat we indien nodig u toch snel kunnen bereiken moest er
toch onverwacht nog iets zijn.
Indien gewenst, kan u dan nog altijd een bijkomende papieren versie
krijgen.
Wel krijgt u nog het document abonnementen.
Nieuwe ouders krijgen de ganse bundel om in te vullen.
 Nieuwsbrieven
Omdat we merken dat er soms korter op de bal moet gespeeld worden
zullen wij u ook een korte Zonnebloemweekbrief bezorgen.


Algemeen oudercontact
Omwille van de coronamaatregelen zal dit niet kunnen doorgaan.

De leerkrachten zullen zichzelf kort voorstellen in een filmpje en zij
bezorgen u ook een powerpoint en een schriftelijke neerslag in verband
met de klaswerking.
De leerkrachten van groep 1 en 4 zullen deze uitleg ook in een filmpje
doorsturen omdat er daar toch heel wat nieuwe dingen uitgelegd moeten
worden.
U krijgt de kans om dit rustig te bekijken en te lezen.
Indien u vragen hebt, mag u deze voor 10 september naar de leerkrachten
sturen. Zij verzamelen de vragen en zullen hierop met veel plezier een
antwoord geven. Deze vragen en antwoorden zullen alle ouders van de klas
ook ontvangen op 14 september.
Aarzel zeker niet om vragen te stellen.
Ook hier krijgen ouders die dit wensen ook een papieren versie.
 Documenten
 Bij te houden en in te vullen indien van toepassing
- toedienen medicatie
- afwezigheidsattesten ( 4 per schooljaar voor leerplichtige
leerlingen )
- niet mee turnen
- niet mee zwemmen (vanaf groep 3)


Indien u uw kind(eren) vroeger komt halen of uw kind te laat op
school komt, gelieve u te melden op het bureel om het
desbetreffende document in te vullen.

Varia
 Renovatiewerken
Zoals u misschien reeds gezien hebt zijn er momenteel werken bezig om
de gevel van de kleuterschool een opwaardering te geven. De voegen
worden vervangen en zwakkere stenen worden vervangen.


De nieuwe speelplaatswerking zal aan de kinderen worden voorgesteld. Er
werd door het team heel hard aan gewerkt en er werden materialen
bijgekocht en aangemaakt. Maar ook een paar ouders hebben de handen
uit de mouwen gestoken en mede dankzij de financiële gift van de
Sportraad en de De lustige Kraaiers hebben we de speelplaats kunnen
verfraaien met een speelgoedkast, huisjes, zitzakken, mooie kleurtjes,
speelmateriaal, klimmuur, grote blokken, ….

 Schooltoeslag
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair
onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende,
gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling jaarlijks een
schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de
schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Ze moeten geen
aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en
december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de
gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend.
De schooltoeslag vervangt de vroeger schooltoelage die betaald werd door
het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Voor meer info zie flyer in bijlage
 Er zijn momenteel wat telefoonproblemen.
Indien u naar de school belt, krijgt u een muziekje. Blijf lang genoeg aan
de lijn dan wordt u doorgeschakeld naar de GSM van de school.
Indien het echt dringend is, mag u ook bellen op volgend nummer: 0460 /
95 61 63.
 In
-

bijlage:
De grote kalender 2020-2021
Info schooltoeslag
kalender september
brief corona Kinderkosmos

 Vragen?
Bij vragen, twijfel, bel, mail, … laat ons iets weten. Wij zijn er voor u!

Wij wensen iedereen met beide handen en vol hoop:
een fijn schooljaar 2020-2021 toe!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

