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NIEUWSBRIEF november 2020                   

WANNEER WAT WIE WAAR/HOE KOST 

 

Herfstvakantie van maandag 2 november tot en met dinsdag 10 november 
 

 
 

Woensdag 11 Geen school wegens wapenstilstand 

 
Woensdag 18 
t/m woensdag 
25 

Oudercontact op afstand 

 
Woensdag 25 Geen school wegens pedagogische studiedag 
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DEZE NIEUWSBRIEF STAAT HELEMAAL IN HET TEKEN VAN DE NIEUWE CORONA-MAATREGELEN! 
 

1. Scholen schakelen over naar code oranje.  Wat betekent dit voor onze school? 
 

Jullie hoorden alvast dat de scholen ten laatste na de herfstvakantie moeten overschakelen op code oranje.  
 
Wat betekent het voor onze school: 

 Ouders mogen bij het brengen en ophalen van de kleuters het schoolgebouw niet meer betreden 

 Enkel essentiële derden mogen het gebouw nog betreden, in maximum 2 verschillende scholen 

 Alle uitstappen worden geannuleerd 

 Toneelvoorstellingen, workshops, Sint in de school, … kunnen niet meer doorgaan 

 Geen gebruik van openbaar vervoer 

 Geen fysieke vergaderingen, overlegmomenten, oudercontacten … 
  

2. Hoe gaan we aan de slag nu de ouders vanaf donderdag 12 november niet meer 
tot aan het klasje mogen komen 
 

klas Naar school brengen Afhalen na school 
Peuterklasjes- PKABCD  Via peuterpoort 

 Tot aan de klasdeur 

 Via peuterpoort 

 Tot aan de klasdeur 

Berenklas – K1A  Via rode poort 

 Tot aan deur van de rode zaal 

 Via rode poort 

 Tot aan de deur van de rode zaal 

Flamingoklas – K1B  Via rode poort 

 Tot aan de deur van de rode zaal 

 Via rode poort 

 Tot aan de deur van de rode zaal 

Paardenklas – K1C  Via de zijkant van de school 

 Tot aan de deur van de voor- en 
nabewaking 

 Via de zijkant van de school 

 Tot aan de deur van de voor- en 
nabewaking 

Zebraklas – K1D  Via de zijkant van de school 

 Tot aan de deur van de voor- en 
nabewaking 

 Via de zijkant van de school 

 Tot aan de deur van de voor- en 
nabewaking 

Nijlpaardenklas – K2A  Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

 Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

Konijnenklas – K2B  Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van 
de lamaklas 

 Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van de 
lamaklas 

Lamaklas – K2C  Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van 
de lamaklas 

 Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van de 
lamaklas 

Hertenklas – K2D  Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van 
de lamaklas 

 Via de poort van de groendienst 

 Tot aan de deur ter hoogte van de 
lamaklas 

Bijenklas – K3A  Via de rode poort 

 Tot aan het trapje van de 
nooddeur ter hoogte van de 
bijenklas 

 Via de rode poort 

 Tot aan het afdak ter hoogte van 
de fietsenstalling 

Kikkerklas – K3B  Via de rode poort  

 Tot aan het trapje van de 
nooddeur ter hoogte van de 
bijenklas 

 Via de rode poort 

 Tot aan het afdak ter hoogte van 
de fietsenstalling 

Apenklas – K3C  Via de rode poort 

 Tot aan het trapje van de 
nooddeur ter hoogte van de 
bijenklas 

 Via de rode poort 

 Tot aan het afdak ter hoogte van 
de fietsenstalling 

Giraffenklas – K3D  Via de groendienst 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

 Via de groendienst 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

Voor- en nabewaking  Via de zijkant 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

 Via de zijkant 

 Tot aan de deur van de inkomhal 

Je bent te laat  Via de rode poort  Je kleuter gaat automatisch naar 
de nabewaking 



 Je kleuter wordt er opgehaald 
door iemand van het 
secretariaat 

OP ELK AFZETPUNT ZORGEN WIJ VOOR EEN BEWAKER DIE DE KLEUTERS NAAR DE KLAS 
VERWIJST/BEGELEIDT 

 

In bijlage vinden jullie de circulatieplannen voor het ophalen en afhalen van de 
kleuters.  We geven deze ook nog in papieren versie mee. 

 

3. Slapertjes na de herfstvakantie 
De peutertjes blijven hun slaapmomentje behouden tijdens de middag. 

In de 1e kleuterklas wordt er niet meer geslapen.  Dit is een beslissing die wordt genomen aan de hand van 

de coronamaatregelen die van kracht zijn (groepen kleuters zo weinig mogelijk mengen).  In overleg tussen 

ouders en klasleerkracht kan een uitzondering gemaakt worden voor de verwenners die net overgestapt 

zijn naar K1 als: 

 de klasjuf tijdens de schooluren merkt dat de kleuter een middagdutje nodig heeft 

 ouders merken dat de kleuter ’s avonds té moe is 
Aarzel dus zeker niet om de klasjuf via ClassDojo te contacteren als er noden liggen.  Dan kunnen de 

mogelijkheden bekeken worden. 

 

4. Oudercontacten 
De oudercontacten kunnen niet fysiek doorgaan.  Hoe gaan we aan de slag om de info over jullie kleuter 

samen met jullie bespreekbaar te maken: 

Timing: 

Donderdag 12/11  Leerkrachten geven een invulbriefje ‘oudercontact op afstand’ 

 Leerkracht geeft document, ter voorbereiding van het oudercontact, mee. 

Maandag 16/11  Ten laatste op deze dag komt het briefje ingevuld terug naar de klas 

Van 18/11 tot 25/11  Oudercontacten vinden plaats op het afgesproken moment tussen ouder en 
leerkracht 

 
Aan de hand van het document dat jullie ter voorbereiding invullen, kan een constructief gesprek 
plaatsvinden tussen jullie als ouder en de klasleerkracht en kan er afgetoetst worden of de bevinden van 
thuis en in de klas gelijk lopen. 

 

5. Sint komt niet op school 
Met de Sint-werkgroep bekijken we hoe we van deze dag toch een waar feest voor de kleuters kunnen 
maken.  Info hierover volgt ten laatste in de nieuwsbrief van december. 

 

6. Opvang in de herfstvakantie 
De scholen voorzien geen noodopvang in de herfstvakantie.  Ouders die geen oplossing vinden voor hun 
kind(eren) en nood hebben aan opvang tijdens de twee extra vakantiedagen, kunnen terecht op 
www.antwerpen.be/vakantieaanbod. Hier vind je al het aanbod binnen de stad tijdens de herfstvakantie, 
inclusief 9 en 10 november.   

  

http://www.antwerpen.be/vakantieaanbod


 

7. Permanentie tijdens de herfstvakantie voor meldingen van coronabesmetting 
Als er in de loop van de herfstvakantie een besmetting van corona vastgesteld wordt binnen het gezin, 
dan moet dit gemeld worden aan de school zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden door 
de contact tracers van het CLB en de school. 

De directie is op volgend nummer en volgende momenten bereikbaar in de vakantie:  0491/72.05.85 

 Zaterdag 31 oktober:  tussen 10u en 12u 

 Zondag 1 november:   tussen 10u en 12u 

 Maandag 2 november:   tussen 10u en 14u 

 Dinsdag 3 november:  tussen 10u en 14u 

 Woensdag 4 november: tussen 10u en 12u 

 Donderdag 5 november:   tussen 10u en 14u 

 Vrijdag 6 november:    tussen 10u en 14u 

 Zaterdag 7 november:  tussen 10u en 12u 

 Zondag 8 november:    tussen 10u en 12u 

 Maandag 9 november:   tussen 10u en 12u 

 Dinsdag 10 november:   tussen 10u en 12u 

 Woensdag 11 november:  tussen 10u en 14u 

Contact opnemen geldt enkel in geval van een positieve test binnen het gezin!   
  

8. Ik ben bezorgd als ouder 
Ben je als ouder bezorgd, bijvoorbeeld na het krijgen van een brief laag- of hoogrisico contact, stuur dan 
een mail naar kleuter.de.vlinderboom@so.antwerpen.be.  Wij gaan dan graag met jullie in communicatie. 

 

9. Mondmaskerplicht rondom de school 
Denk eraan dat tijdens de momenten dat een school begint en eindigt, er binnen een straal van 200m van 
de school, verplicht een mondmasker moet gedragen worden.  Bij controle van politie worden er boetes 
uitgeschreven.  Dus een tip: 
 

Tussen 8.00u en 9.00u 
Tussen 15.00u en 16.00u 

Om een boete te vermijden…mondmasker aan in het park! 
 

 
 
 

10. Truffels en marsepein te koop via de oudervereniging 

Tot 13 november kan je lekkere truffels, marsepein en studentenhaver bestellen. In de boekentas 
van je kind vond je hiervoor een invulformulier. 

Op 27 of 30/11 verdelen we je bestelde truffels, marsepein en studentenhaver via de boekentas 
van je kinderen. 
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