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Beste kinderen, (groot)ouders en iedereen die dit leest

De zomervakantie van 2021 is  bijna voltooid verleden ti jd.
Hopeli jk hebben jull ie,  ondanks de herfstachtige
weersomstandigheden, toch kunnen genieten van de nodige
rust en ontspanning. De voorbije twee maanden zijn we
allemaal opnieuw op zoek kunnen gaan naar verbinding,
hetgeen afgelopen anderhalf  jaar anders moest.  Ook op school
zullen we heel wat extra aandacht hebben voor ons
verbindend schoolklimaat.  Zo starten we in elke klas met het
project ‘Gouden Weken’ .  Dit zi jn de eerste weken van het
schooljaar waarin een klasgroep gevormd wordt.  We zetten
extra in op deze groepsvorming.

Op onze Openklasdag verwelkomden we al  heel wat kinderen.
Vooral in de kleuterschool en het eerste leerjaar was er heel
wat beweging. De goesting is duideli jk niet alleen bij  onze
leerkrachten te merken, maar ook onze leerl ingen kijken uit
naar de nieuwe start .

Via deze weg maak ik graag gebruik om ‘het op ti jd komen’ in
de kijker te zetten.  Tussen 8.10u en 8.25u kunnen kinderen
aankomen op school.  De kleuters worden opgevangen aan de
voordeur,  de leerl ingen van de lagere school komen via de
schoolpoort.  Op ti jd in de klas aanwezig zi jn,  zorgt meteen
voor een fi jne verbinding met de klas en de leerkracht.
Uiteraard kan het laatti jdig aankomen eens gebeuren, maar
graag vraag ik jull ie om hier geen gewoonte van te maken. 

Ik wens jull ie allemaal een erg leerri jk schooljaar toe met
warme verbindingen en onvergeteli jke ervaringen. Aarzel niet
om bezorgdheden en vragen steeds met ons te delen.

Directeur Pieterjan.



Verjaardagen
Tot vorig schooljaar vierden we in de lagere school
maandeli jks de jarigen. Vanaf dit  schooljaar vieren
we de jarigen op het moment dat ze jarig zi jn,  zoals
dit al  gebeurde in de kleuterschool.
De jarige kan trakteren met fruit ,  gewone cake of
een droge koek.  Vanuit ons gezondheidsbeleid,
waarbij  we vorig jaar reeds overschakelden naar
(extra gefi lterd) kraantjeswater,  staan we niet toe
dat er getrakteerd wordt met chips,  i jsjes,
slagroomtaarten,  snoep, chocoladerepen, l imonade,
cola… Indien dit toch meegebracht wordt,  zal  dit
jammer genoeg terug mee naar huis gegeven
worden.
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Studietoelage
Er moeten geen aanvragen
meer ingediend worden voor
een studietoelage.  De
berekening en uitbetaling
gebeurt via de uitbetaler van
het Groeipakket (het vroegere
kinderbijslagfonds).
Voor verdere vragen kan je
terecht op de website
www.groeipakket.be of mail
je naar info@groeipakket.be.

Fruitdag en
water op school
Woensdag bli j ft  onze fruitdag.
Die dag proberen we met z’n
allen zoveel mogeli jk fruit  mee
naar school te brengen.
Daarnaast drinken we in de
klas en ti jdens het middagmaal
(bruisend) water.  Op school
staan er twee tappunten waar
de kinderen zelf  hun drinkfles
kunnen bijvullen.  Deze
tappunten worden extra
gefilterd en de kwaliteit  van
het water wordt meermaals
gecontroleerd.

http://www.groeipakket.be/
mailto:info@groeipakket.be
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Leerplicht
Sinds 1  september 2020 werd
de leerplicht in België
verlaagd naar 5 jaar.  Dit
betekent dat de kinderen
geboren in 2016 leerplichtig
zijn en 290 halve lesdagen
moeten volgen vooraleer ze
naar het eerste leerjaar
kunnen overstappen. Een
gemiddeld schooljaar telt
ongeveer 330 halve lesdagen.

Nieuwe personeelsleden
Dit schooljaar zi jn er drie ‘nieuwe’ gezichten bij  ons
op school.  Joyce Meeus wordt onze vaste
kinderverzorgster.  Ariane kreeg een volti jdse
opdracht in Bazel .
Juf Dagmar Mariman komt in het lerarenplatform
voor onze school.  Dit platform bestaat uit  een aantal
vaste leerkrachten die gekoppeld worden aan een
school of scholengemeenschap. Van zodra er iemand
afwezig is ,  zal  juf Dagmar inspringen. In tussentijd
ontfermt zij  zich mee over de kleuterschool en
ondersteunt daar waar nodig.
Als laatste vervoegt meester Ti jmen Brijs  op
maandag en woensdag ons team. Hij  zal  op maandag
mee de zwemlessen verzorgen en de overige
lesti jden ondersteunt hij  het taalintegratietraject
van de oudste kleuters en de eerste graad. Meester
Tijmen is van opleiding turnleerkracht en zal dan
ook op basis van beweging een taalaanbod geven.

Koala

Je kind geen enkel probleem heeft voor
Nederlands.
Je kind voor een of meer onderdelen van het
leergebied Nederlands een taaltraject nodig
heeft .

Bij  de kinderen van de derde kleuterklas wordt er
vanaf dit  schooljaar een taaltest afgenomen, de
Koalatest (Kleuteronderwijs Luistervaardigheid).
Op basis van de taalscreening stellen we vast dat:

Als uit  de screening bli jkt dat je kind nood heeft
aan een aangepast taalintegratietraject om het bij
te werken voor bepaalde taalonderdelen zullen
wij  als school dit  aanbieden.
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Belangrijke data
1ste trimester
1  september:  Start schooljaar
2 september:  Infoavond
kleuterschool en eerste graad
9 september:  Infoavond
tweede en derde graad
11 september:  Proevertjesdag
(vri jeti jdsbesteding in
Rupelmonde en daarbuiten)
17 september:  Strapdag
22 september:  Scholencross
lagere school
9 oktober:  Jaarmarkt
19/21 oktober:  Oudercontact
lagere school
27 november:  SJB-quiz
30 november:  Oudercontact
kleuterschool
3 december:  Sintfeest
17 december:  Music for l i fe

Zwemmen

2021 –  2022

2022 – 2023

Na een schooljaar zonder zwemmen, pikken we de
draad weer op.  We zorgen voor twee
overgangsjaren die als volgt gepland staan:

6de leerjaar in september en oktober en vanaf
november tot einde schooljaar 2de leerjaar.
4de leerjaar van september tot eind januari  en
vanaf februari  tot einde schooljaar 3de leerjaar.

6de leerjaar in september en oktober en vanaf
november tot einde schooljaar 2de leerjaar.
3de leerjaar van september tot eind januari  en
vanaf februari  tot einde schooljaar 1ste leerjaar.

Communicatie
Alle leerkrachten zullen op de infoavond en via de
agenda/meeneemmap laten weten op welke wijze
zij  bereikbaar zi jn.  Iedere leerkracht heeft hier
zijn of haar eigenheid in.  Ik vraag jull ie om deze
te respecteren.
Ook vanuit het secretariaat en de directie
proberen wij  jull ie zo snel mogeli jk van een
antwoord of reactie te voorzien,  dit  binnen de 48
uur.  Je kan ons steeds bereiken via mail
sjb@ksas.be of via telefoon 03/774 43 88.

mailto:sjb@ksas.be
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Vakantiedagen
1ste trimester
6 oktober:  Pedagogische
studiedag
1 november –  7 november:
Herfstvakantie
11 en 12 november:
Wapenstilstand en
facultatieve verlofdag
24 december:  Halve
pedagogische studiedag
24 december (12.05u) –  
9 januari :  Kerstvakantie

Corona
Uiteraard kan een topic omtrent corona niet
ontbreken in deze nieuwsbrief .  Vanuit het
departement onderwijs hebben de scholen weer de
nodige richtli jnen gekregen om het schooljaar aan
te vatten.  Het brengen en ophalen van de kinderen
bli jft  op dezelfde manier georganiseerd.  De
kinderen van de lagere school komen langs de
schoolpoort binnen. De kleuters worden aan de
voordeur afgezet en opgehaald.  Er wordt gevraagd
om nog steeds ti jdens deze momenten het
mondmasker te dragen.
De derde graad is verlost van het mondmasker en
ook de leerkracht zal in de klas geen mondmasker
meer moeten dragen. In contact bij  ouders,
bijvoorbeeld bij  een oudercontact dat terug fysisch
georganiseerd mag worden, is  een mondmasker
verplicht.
Ventilatie,  handen wassen en afstand houden
blijven de basisregels.

Infoavonden
De infoavond van de kleuterschool,  het eerste en
het tweede leerjaar worden op donderdag 2
september georganiseerd.  Om 19u start de
infoavond voor de kleuterschool.  Om 20u is er een
algemeen woordje voor de kleuterschool en de
eerste graad. Daarna start de infoavond van de
eerste graad in de klassen.  In mijn laatste infobrief
stond dit omgekeerd,  mijn excuses voor de
mogeli jke verwarring.
De infoavond van de tweede en derde graad worden  
op donderdag 9 september op dezelfde wijze
georganiseerd.  De tweede graad start om 19u,  de
derde graad sluit  aan om 20u.
Wij  vragen dat telkens maar één ouder aanwezig is
op de infoavond. Op deze manier is  het makkeli jker
afstand te bewaren in de klassen. 
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Ouderwerking
Onze ouderwerking mag
eindeli jk terug fysisch
vergaderen. Onze ploeg is de
afgelopen schooljaren serieus
wat uitgedund en sommige
huidige leden lopen hun
laatste jaren.  Bij  deze
nogmaals een oproep om onze
ouderwerking te versterken.
Ben je benieuwd en wil  je
graag mee je schouders zetten
onder deze f i jne groep
ouders? Mail  dan gerust naar
ouderwerkingsjb@gmail .com
De komende vergadering zal
trouwens doorgaan op
maandag 6 september om 20u
op school.  Wees welkom!

Digisprong
Ook SJB springt mee! Vorig schooljaar pakten we
reeds ons netwerk aan. Dit behoort dan ook tot het
fundament van een goed draaiende ict-
leeromgeving. 
De leerkrachten zijn ondertussen allemaal uitgerust
met een spiksplinternieuwe laptop. In de
kleuterklassen worden de digitale borden
vervangen en in de klassen van de lagere school
worden stelselmatig de Smartboarden geruild voor
Prowiseborden.
Daarnaast zullen alle leerl ingen van het vi jfde en
zesde leerjaar een Chromebook ter beschikking
krijgen. Deze zullen in de loop van het schooljaar
besteld worden zodat we, hopeli jk,  dit  schooljaar
hier nog mee aan de slag kunnen gaan. De toeloop
tot al  deze ict-materialen is enorm waardoor
bestell ingen heel wat achterstand hebben.

Refter
De leerl ingen van de lagere school aten vorig
schooljaar in de klassen.  Vanaf dit  schooljaar
beschikken we terug over een refter waar zowel de
kleuters als de lagere schoolkinderen hun
middagmaal kunnen verorberen. 

mailto:ouderwerkingsjb@gmail.com

