
 
We zijn heel blij op dinsdag 1 september alle 

kinderen te mogen verwelkomen op de 

eerste schooldag.   

Dit schooljaar mogen we 546 kinderen 

verwelkomen: 191 in de kleuterschool en 

355 in de lagere school.  

We verwelkomen ook enkele nieuwe 

leerkrachten. In de kleuterschool zal juf 

Marjolein Braeckman ons team vervoegen. 

Juf Delphine Buysse is dit jaar deel(jds 

verbonden aan de kleuterschool vanuit het 

lerarenpla)orm.  

In de lagere school zal juf Paulien Colpaert in 

klas 3A staan. Juf Trui hee. binnen onze 

scholengemeenschap gekozen voor een 

nieuwe uitdaging. Zij blij. vanuit het 

lerarenpla)orm deel(jds  aan onze school 

verbonden. Juf Sara Dauwe zal na haar 

zwangerschapsverlof bewegingsopvoeding 

geven aan het 2
de
, 5

de
 en 6

de
 leerjaar en 

zwemmen aan het 1
ste 
leerjaar. Zolang neemt 

meester Bruno Naessens de lessen van haar 

over. Juffen Sophie De Pauw en Sofie 

Verstraete vervangen respec(evelijk juf Lisa 

van 6A en juf Stéphanie van 6C (jdens hun 

bevallings- en ouderschapsverlof.  

Juf Charlo:e Martens is vanuit het 

lerarenpla)orm deel(jds aan onze school 

verbonden. 

We wensen iedereen een vlo:e start en 

hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen.  

 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2020-2021 
september Lezen is dromen met je ogen openMartinusSprokkel   

Welkom 
Stella, °23 juli  

zusje van Lara Muys (5C) 

 

Vic, °5 augustus 

zoontje van juf Stéphanie (6C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te noteren data 
 

Vanaf 3 september 

infoavonden per leerjaar.  

Alle data vindt u in de 

kalender (zie keerzijde). 

 

Zondag 27 september 

Vormsel voor 1
ste
 secundair 

 

Woensdag 30 september 

pedagogische studiedag 

 

Zondag 4 oktober 

Eerste communie 2
de
 leerjaar 

 

Maandag 5 oktober 

Faculta(eve verlofdag 
 

Dankjewel! 

Dankzij jullie medewerking verliep het 

kennismakingsmoment vlekkeloos en 

konden de kinderen rus(g een kijkje nemen 

in hun nieuwe klas! 

Leerplicht voor 5-jarige kleuters 

Vanaf 1 september zijn kleuters vanaf het 

schooljaar waarin ze  5 jaar verplicht 

onderwijs te volgen. Bij afwezigheid dienen 

zij hiervoor een a:est te bezorgen op school. 

Bij hen zal er ook strenger toegezien worden 

op te laat komen. 

 

Maatregelen voor coronacode GEEL 

In code GEEL zijn 2 belangrijke maatregelen 

van belang, nl. aandacht voor handhygiëne  

en voldoende afstand houden. 

Om dit te realiseren passen we volgende 

regels toe: 

 ouders die met hun kind mee gaan naar 

de klas zullen hun handen moeten 

ontsme:en en moeten een mondmasker 

dragen. 

 

 Om de ouders bij het aDalen een beetje 

te spreiden, is er een kwar(er verschil 

tussen de einduren van de kleuterschool 

en de lagere school.  

Let wel: dit geldt niet voor Ronsele! 

 De kleuterschool in de Dreef start 

‘s middags om 13 uur. Kinderen kunnen 

vanaf 12.45 uur op school terecht. 

 

 Op het einde van de schooldag zullen de 

kleuters buiten op hun (groot)ouders 

wachten. De jongste kleuters (Uki, 

Kakelbont, Maja, Rikki) verzamelen onder 

het afdak van de kleuterspeelplaats. De 

oudste kleuters (Cezar, Nemo, Nest, 

Pooh, Toverbos) wachter onder het afdak 

van de prefab en het afdak van de lagere 

school. 

Nadat het hekken opgaat, kunt u uw 

kleuter aDalen en de school verlaten 

langs het hekken van de lange oprit. 

 

 De (groot)ouders die kinderen van de 

lagere school komen halen, wachten 

onder het afdak van de kleuterschool. De 

kinderen zullen zich op de speelplaats 

opstellen in een lange rij. U kunt uw kind 

meenemen en de school verlaten langs 

de lange oprit. 

 

 Dankzij de reac(e van enkele (groot)

ouders om te komen helpen bij het 

middagmaal kunnen we starten met 

warme maal(jden. Als in september blijkt 

dat dit lukt voor alle par(jen, blijven we 

in code geel warme maal(jden 

aanbieden.  

 

 De infoavonden gaan door in de klassen 

van de kinderen. Er worden per avond 

2 sessies voorzien resp. om 19 en 20 uur 

We vragen ook om slechts met één ouder 

aanwezig te zijn. U ontvangt eerstdaags 

een link om hiervoor in te schrijven. 

Einduur Kleuter Lager 

Maandag 15u45  16u00 

Dinsdag 15u45  16u00 

Woensdag 11u20 11u30 

Donderdag 15u45  16u00 

Vrijdag 15u05 14u55 



Schoolkalender - september 2020 

Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Dinsdag 1/09/2020    

Woensdag 2/09/2020    

Donderdag 3/09/2020   5
de
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Vrijdag 4/09/2020    

5/09/2020 + 6/09/2020    

Maandag 7/09/2020 Uki, Kakelbont, Maja, Rikki  

19.30 uur: infoavond 

2
de
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond  

Dinsdag 8/09/2020 Cezar, Nemo, Nest, Pooh,Toverbos 

 19.30 uur: infoavond 

 4
de
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Woensdag 9/09/2020   6
de
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Donderdag 10/09/2020  3
de
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond  

Vrijdag 11/09/2020 VM: Sponsortocht + startviering VM: Sponsortocht + startviering VM: Sponsortocht + startviering 

12/09/2020 + 13/09/2020    

Maandag 14/09/2020  3
de
 leerjaar - 16.10 uur: start avondstudie 16.10 uur: start avondstudie 

Dinsdag 15/09/2020  1
ste
 leerjaar - 19.30 uur: infoavond  

Woensdag 16/09/2020   6
de
 leerjaar: ruimteklas 

Donderdag 17/09/2020   6
de
 leerjaar: ruimteklas 

Vrijdag 18/09/2020   6
de
 leerjaar: ruimteklas 

19/09/2020 + 20/09/2020    

Maandag 21/09/2020    

Dinsdag 22/09/2020    

Woensdag 23/09/2020  VM: onthaal leesouders  

Donderdag 24/09/2020 Cezar en Nemo- VM: sportvoormiddag   

Vrijdag 25/09/2020 Nest en Pooh  - VM: sportvoormiddag 2
de
 + 3

de
 leerjaar: start niveaulezen  

26/09/2020 + 27/09/2020    

Maandag 28/09/2020  11:50 uur: start schaaklessen 11:50 uur: start schaaklessen 

Dinsdag 29/09/2020    

Woensdag 30/09/2020 Pedagogische studiedag  

(kinderen hebben geen school) 

Pedagogische studiedag  

(kinderen hebben geen school) 

Pedagogische studiedag  

(kinderen hebben geen school) 


