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nieuwsbrief 3  -  1 oktober 2020  
 

 
Beste ouders   
 
De drukke maand september is alweer bijna voorbij. Op school en in de gezinnen is iedereen alweer gewend 
aan de dagelijkse routine. Via de nieuwsbrieven geven we jullie telkens heel wat informatie. Alvast bedankt om 
alle informatie aandachtig te willen lezen! Zoals iedere nieuwsbrief, bevat ook deze in het eerste deel 
mededelingen die voor iedereen nuttig zijn, gevolgd door berichten per niveau (kleuterschool en lagere school 
apart) om ten slotte te eindigen met de meest actuele kalender voor de nabije toekomst.  
Veel leesplezier en bedankt om op de hoogte te blijven van wat leeft op onze school ☺!  
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer 
Directeur 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- vrijdag, 2 oktober:  facultatieve vrije dag 
- van maandag 2 t/m zondag 8 november: herfstvakantie 
- woensdag, 11 november: Wapenstilstand 
- woensdag, 25 november: pedagogische studiedag  

 
 
2. brandveiligheid – evacuatieoefeningen:  
 
Nog voor de herfstvakantie zullen in onze beide deelinstellingen evacuatieoefeningen gehouden worden. De 
kleuters en leerlingen hebben het evacuatiescenario alvast ingeoefend met hun leerkrachten. 
 
 
 
3. Dag van de Ouder – donderdag, 25 februari 2020:  
 
Normaal gezien vindt de ‘Dag van de Ouder’ elk jaar plaats op de derde dag 
van oktober. Omwille van Corona en daardoor de mogelijkheid dat ouders niet 
in groep aanwezig op school mogen zijn, is er een nieuwe datum geprikt en 
wordt deze heugelijke dag dit jaar verplaatst naar donderdag 25 februari 2021. 
Hopelijk kunnen we tegen dan iedere ouder als partner gepast bedanken en 
hen figuurlijk in de bloemetjes zetten  
 

Wordt vervolgd…  Wat er staat te gebeuren, zal nog een tijdje een geheim blijven 😊.  
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4. Fluoactie:  
 
Tijdens de donkere periode is zichtbaarheid extra belangrijk. In zowel onze kleuter- als lagere school plannen we 
opnieuw een fluoactie. In de periode tussen de herfst- en krokusvakantie verwachten we dat alle kleuters en 
leerlingen een fluohesje dragen tijdens de verplaatsing tussen huis en school.  
 
Meer info volgt, maar stip alvast woensdag 28 oktober aan in de agenda, want dan is het FLUODAG op school. 
Alle kinderen komen dan zo opvallend mogelijk in fluo naar school. 
 
 
5. Facebookpagina:  

 
 
Hebben jullie de Facebookpagina van onze school al geliket?  
 

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier 
 
Volg ook via deze weg nieuwtjes over onze school, foto’s, berichten…  
 
 
 
 
   
 

 
 
6. zorgwerking van onze school:  
 
Op de website van onze school kan 
met de flyer vinden van de zorgvisie 
van de school.  
 
Alle kinderen zullen in de week van 5 
oktober de flyer op papier 
ontvangen. De flyer zal ook digitaal 
aan de ouders bezorgd worden via 
mail, als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sohoedjesvanpapier
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/visie-aanpak-en-zorgwerking
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/visie-aanpak-en-zorgwerking
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7. Besteding beschikbaar lestijdenpakket:  
 
Omdat wij van transparantie houden, vinden we het belangrijk dat wij jullie op de hoogte houden van hoe wij 
het beschikbare lestijdenpakket voor dit schooljaar gebruiken. De berekeningen en gedetailleerd overzicht 
kunnen jullie achter de activiteitenkalender vinden. In geval je hierover extra verduidelijkingen wenst, kan je je 
richten tot de directeur.  
 
 
 

Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. Familiefeest:  

 
De strenge coronamaatregelen zorgen er voor dat ook dit schooljaar het Familiefeest tot 
onze grote spijt niet zal kunnen doorgaan. We hopen dat dit volgend schooljaar opnieuw 
zal kunnen…  
 

 
 
 

Berichten voor de lagere school: 
 
1. voorkomen en oplossen van conflicten met de… ‘Tips van de kikkers’:  
 
Alle kinderen van de lagere school kregen tijdens de eerste week van 
september lessen in ‘sociale vaardigheden’ om problemen en conflicten 
te voorkomen en – indien ze toch voorkomen – op een correcte manier op 
te lossen. A.h.v. rollenspelletjes oefenden de leerlingen de verschillende 
‘tips van de kikkers’ in de praktijk toe te passen (zie ook schoolreglement 
p. 37). 
 
Wanneer er zich toch conflicten voordoen, zullen alle leerkrachten, 
vrijwilligers, zorgcoördinator, directeur… in overleg gaan met de 
leerlingen om hen de reden van het conflict te laten inzien. Tijdens dit 
gesprek laten we de leerlingen zelf verwoorden welke gedragingen en 
reacties in de toekomst de voorkeur krijgen om herhaling te voorkomen.  
 
Misschien een idee om de tips van de kikkers thuis ook toe te passen om 
conflicten te voorkomen en op te lossen? 
 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * 

aangeduid) 
 

 vrijdag 2/10/2020 FACULTATIEVE VRIJE DAG 

* 
maandag 5/10/2020 Dag van de Leerkracht 

K3 - zwemmen  
L5A – sportnamiddag  
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woensdag 
t/m vrijdag 

7/10 t/m 
9/10/2020 

L3 - meerdaagse uitstap: naar 'De Hoge Rielen' in Kasterlee 

* vrijdag 9/10/2020 L5A+L5B - zwemmen (L5 = brevetten) 
L6A – sportnamiddag  

* maandag 12/10/2020 L5B - sportnamiddag 

 dinsdag 13/10/2020 L5+6 - uitstap - WO-II - Stampe en Vertongen / Luchtvaartmuseum 

 woensdag 
t/m vrijdag  

14/10 t/m 
16/10/2020 

L4 - bosklassen (JH 'De Veurs' - Voeren) 

* donderdag 15/10/2020 Dag van de Ouder → verplaatst naar 25/02/2021 

* vrijdag 16/10/2020 L3B+L2A+L2B - zwemmen (L2 = niveaubepaling) 
L6B – sportnamiddag  

* maandag 19/10/2020 K3 – zwemmen 
L5A – sportnamiddag  

 dinsdag 20/10/2020 L3A + L4 - workshop Terra Nova Minimaatschappij 

 woensdag 21/10/2020 L5 - workshop Terra Nova Minimaatschappij 

* vrijdag 23/10/2020 Dag van de Jeugdbeweging 
L3A+L4A+L4B - zwemmen (L4 = niveaubepaling) 
L3B + L6 - workshop Terra Nova Minimaatschappij 
L6A – sportnamiddag  
oudervereniging - 'Filmavond + oudercafé' (LS - 19.00) 

* maandag 26/10/2020 L5B - sportnamiddag 

* 
 

vrijdag 30/10/2020 LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag) 
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B – zwemmen 
L6B – sportnamiddag  

 maandag t/m 
zondag 

2/11/2020 
t/m 08/11/20 

HERFSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 9/11/2020 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 09/05/18) 
L5B – sportnamiddag  

 woensdag 11/11/2020 WAPENSTILSTAND 

* vrijdag 13/11/2020 LS - uitdelen herfstrapport 
L3A+L2A+L2B+L4A+L4B – zwemmen 
L6B – sportnamiddag  
oudervereniging - 'herfstwandeling'  → geannuleerd door Corona 

* maandag 16/11/2020 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 

* donderdag 19/11/2020 LS - (verplicht) oudercontact na herfstrapport (16.00 - einde) 

* vrijdag 20/11/2020 Kinderrechtendag 
K3 - Red Star Line museum 'kleuters aan het roer, recht door zee'  
L3B+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6A - sportnamiddag 

* woensdag 25/11/2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* vrijdag 27/11/2020 L3A+L2A+L2B+L4A+L4B - zwemmen 
L6B - sportnamiddag 

* maandag 30/11/2020 K3 - zwemmen 
L5A - sportnamiddag 
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Berekening en besteding beschikbare lestijden schooljaar 2020-2021: 

Aantal kleuters en leerlingen op 01/02/2020 + extra gekregen en verworven middelen:     
 

- kleuterschool: 125 (= 172 u reguliere lestijden + 10 u lestijden SES* + 3 extra lesuren gekregen = 185 lestijden) 

- lagere school: 262 (= 322 u reguliere lestijden + 33 u lestijden SES* + 24u lerarenplatform = 379 lestijden) 

➔ totaal aantal beschikbare lestijden: 564 u 

Inclusief aanvangsbegeleiding (= begeleiding voor startende en tijdelijke leerkrachten) : 4 lestijden 

+ kinderverzorging, ondersteuning voor de kleinste kleuters: 9u/week 

 
Besteding van de beschikbare lestijden: 
 

- kleuterschool: 

o organisatie klassen:  6 klassen X 24u  = 144 u 

o kleuterturnen:    6 klassen X 2u  = 12 u 

o zwemmen:   2u 

o zorg:    27 u 

➔ totaal = 185 u  

 

- lagere school (zie ook PS – LS 1): 

o organisatie klassen:  12 klassen x 24u = 288u  
 

o lichamelijke opvoeding, sport en zwemmen (30 u):   
▪ 12 klassen X 2u = 24 u 
▪ Sport L5 + L6 = 4 u (om de twee weken 2u extra sport) 
▪ zwemmen: 4u 

 
o zorg:    23u 
o beleidsondersteunende taken: 8u 
o aanvangsbegeleiding:  4u 
o lerarenplatform:   24u 

  
➔ totaal = 379 u 

 
* SES = ondersteuning van lln. met extra noden 

 
P.S. – LS1: De lestijden voor niet-confessionele zedenleer en de verschillende godsdiensten komen niet uit het reguliere lestijdenpakket, 
maar worden toegekend volgens tabellen van het ministerie. Het aantal leerlingen van de meest gevolgde keuze, bepaalt het aantal 
lestijden. Dit lestijdenpakket wordt bepaald volgens de situatie op 1 februari van het voorgaande schooljaar en levert ons dit schooljaar 
8 cursussen op (iedere cursus bedraagt 2 lestijden per lesgroep). Ieder leerjaar heeft apart les voor de levensbeschouwelijke vakken 
samen. Voor Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) hebben we zelfs recht op 16u, waardoor L1 en L2 gesplitst worden in twee groepen (zie 
ook hoger). 
 
 


