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                                                                                                     Vrijdag, 4 september 2020 

 
 

Beste ouders, 
 
Het is nog maar 4 september maar de vakantie lijkt al even achter de rug. 
Hopelijk hadden jullie een fijne tijd en zijn jullie nu terug aan het wennen aan het 
schoolritme. Ik wil ieder van jullie bedanken voor het vertrouwen in onze school. 
Zoals jullie weten ben ik ook nieuw op deze school. Ik streef naar krachtige 
onderwijskwaliteit, die ik wil bereiken met o.a. open communicatie, transparantie, 
respect en vertrouwen. Dit zal me enkel lukken als ook jullie hieraan meewerken. Doen 
jullie mee? SAMEN maken we school! 
 

… dat er niets mooier is … 
 

Dat er niets mooier is 
dan een leerkracht 
begin september, 

klaar om het beste 
van zichzelf te geven... 

 
Dat er niets fijner is 

dan ouders begin september 
die weten dat er niets mooier is 

dan een leerkracht 
die het beste 

van zichzelf zal geven... 
 

Dat er niets geruststellender is 
voor een kind begin september 

dan ouders die zeggen 
dat er niets mooier is 

dan een leerkracht 
die het beste 

van zichzelf wil geven 
aan alle kinderen... 

 
Dat er dus niets mooier is 

voor een leerkracht begin september 
dan zo’n ouders. 
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1. Personeelsleden 1 september 2020 
 
Bij het begin van ’t nieuwe schooljaar verwelkomen we graag onze nieuwe leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Onthaalklas:           juf Roxanne- juf Hannelore (vervangt juf Bieke die zwanger is) 
1ste kleuterklas:    juf Ellen Ca – juf Laura B – juf Sandra 
2de kleuterklas :   juf Ann – juf Marleen – juf Astrid 
3de kleuterklas:     juf Rita – juf Kristel – juf Cindy L. 
1ste leerjaar:         juf Stefanie – meester Kevin – juf Katrijn 
2de leerjaar:          juf Amandine – juf Maité – juf Eshly   
3de leerjaar:           juf Katrien – juf Charlene – juf Elien 
4de leerjaar:           juf Kim – juf Anja  – meester Sam 
5de leerjaar:           juf Laura S – juf Ilse VM 
6de leerjaar:           juf Stéphanie – juf Joke 
LO: juf Berlinde – juf Chris – juf Ellen Ce 
 
Directie:    juf Deborah 
Beleidsondersteuning:  juf Kristine 
Secretariaat:              juf Evy – juf Joëlle – juf Claire – juf Annie 
Zorgcoördinator:       juf Anke – juf Cindy DC 
Zorgleerkracht:         juf Ilse DB. – juf Ellen Ce – juf Joke – juf Rebecca – juf Jade –  
                                  juf Caitlin – juf Maaike – juf Sien – juf Reinhilde 
Kinderverzorging:    juf Patricia – juf Katleen 
ICT:                              Geert  
Klusjesman:  Walter   
Toezichtsters:   juf Joëlle – juf Katleen – juf Peggy –juf Stefanie –  
                                  juf Rima – juf Laura DS - juf Anne – juf Rita – juf Remziye 
 
2. Verjaardagen 
   

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we ook dit schooljaar de verjaardagen van onze 

leerlingen. Om de twee maanden komen we op de speelplaats samen en wordt er 

gezongen voor de kinderen die jarig zijn geweest tijdens die voorbije maanden. 

Ook zijn er telkens twee leerjaren/kleuterklassen die iets naar voor brengen voor die 

jarigen. 

 

Het thema dit schooljaar luidt: 

 

“OMG Verrassend vreugdevol”  

 

Het nieuwe jaarthema werd vandaag voorgesteld aan de kinderen van de school.  
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Door de coronamaatregelen is het spijtig genoeg niet mogelijk om de ouders hiervoor uit 

te nodigen. Hopelijk kan dat in de toekomst wel weer. 

Verjaardagen schooljaar 2020-2021: 

· 13 oktober vieren we de jarigen van augustus, september en oktober. 

· 14 december vieren we de jarigen van november en december. 

· 12 februari vieren we de jarigen van januari en februari. 

· 1 april vieren we de jarigen van maart en april. 

· 30 juni vieren we de jarigen van mei, juni en juli. 

 

Opgelet!! Algemene afspraak rond de verjaardagen: Als het tijdens de middagpauze 

regent, voorzien wij een nieuwe datum. 

 

De kinderen hebben intussen ook al kunnen kennismaken met het nieuwe schoollied, 

gemaakt en gezongen door onze juf Hannelore en juf Elien. Via deze link kan u dit samen 

met uw kind ook meezingen. 

3. Warme maaltijden 
 
Voorlopig voorzien we een opstart van de warme maaltijden vanaf 5 oktober. Meer info 
hierover volgt nog. Gelieve dus nog steeds boterhammen mee te geven met uw 
kind(eren). 
 
4. Facturatie en betaling  
 
Maaltijden, uitstappen en andere kosten worden maandelijks gefactureerd. Om uw 
betalingen zonder problemen te kunnen verwerken, willen we u vragen om bij de 
overschrijving steeds het OGM nummer (combinatie van 12 cijfers die onderaan de 
rekening naast ‘Mededeling’ staat – zie voorbeeld hieronder) te vermelden. 
 

 
 
Opgelet, je zal de facturatie opnieuw via mail ontvangen. 
 
5. Communicatie met de ouders 
 
Vanaf dit schooljaar zal de meeste communicatie met de ouders van onze leerlingen via 
mail of via het ouderplatform gebeuren: uitnodigingen voor ouderavonden, brieven, 
folders, facturen … Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze 
administratie bekend is. Wanneer het mailadres in de loop der tijd verandert, breng het 
secretariaat dan zo snel mogelijk op de hoogte. 
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Alle brieven/documenten kan je ook terugvinden op onze website bij “praktische info – 
formulieren en documenten of brieven”. De brieven verstuurd via het ouderplatform 
blijven daar ook beschikbaar. 

6. Openingsuren van de school  
 
Mogen wij vragen de openingsuren van onze school te respecteren.  
Alle weekdagen begint de school om 8.30 uur. Vanaf 7 september ook voor de 
onthaalklas en de 1e kleuterklas. 
Om praktische en veiligheidsredenen vragen wij dat uw kind(eren) aanwezig is op de 
speelplaats VOOR de bel van 8.30 uur.   
 
Telaatkomers storen de rijen en missen een deel van de les. Dit ook bij de kleuters. 
Na het belsignaal gaat de poort dicht en dient u aan te bellen aan de zwarte poort. 
 
Ook de kinderen van de lagere school melden zich alvorens naar de klas te gaan bij de 
directie of op het secretariaat, waar nota genomen wordt.  
 
7. Ingang ochtend  
 
Voor de kinderen die met de auto worden afgezet, is er nog steeds de kiss & ride zone 
voorzien aan de witte poort en dit van 8 uur tot 8.30 uur. 
 
Aan de schoolpoort vragen we om afscheid te nemen van uw kinderen buiten aan de 
schoolpoort (ouders komen niet op of over de speelplaats!) 
Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig verder de speelplaats oplopen. De ouders 
gaan niet mee met de kinderen. 
Versper a.u.b. de doorgang aan de poort niet voor de kinderen.    
 
De schoolpoort wordt na het belsignaal om 8.30 afgesloten.   
 
8. Afhalen na schooltijd 
 
ZWARTE POORT – alle dagen behalve woensdag 
15.00-15.15: afhalen van de kinderen van juf Roxanne (OKLA), juf Ellen (K1A), juf Laura 
(K1B), juf Sandra (K1C). Bent u later dan 15.15, dan wacht u tot 15.35. 
15.15-15.25: afhalen van de kinderen van juf Ann (K2A), juf Marleen (K2B), juf Astrid 
(K2C), juf Rita (K3A), juf Kristel (K3B), juf Cindy (K3C). Bent u later dan 15.15, dan wacht u 
tot 15.35. 
15.25-15.35: afhalen van de kinderen van juf Stefanie (L1A), meester Kevin (L1B), juf 
Katrijn (L1C), juf Amandine (L2A), juf Maïté (L2B), juf Eshly (L2C) 
Vanaf 15.35 -18.00: kinderen kunnen afgehaald worden in de opvang (betalend vanaf 
16.00). Lagere schoolkinderen gaan om 15.55 naar de studie en kunnen dan pas om 
16.30 opgehaald worden. 
De studie voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaat door in blok 2. 
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ZWARTE POORT – woensdag 
11.40-11.55: afhalen van de kinderen van juf Roxanne (OKLA), juf Ellen (K1A), juf Laura 
(K1B), juf Sandra (K1C). Bent u later dan 11.55, dan wacht u tot 12.15. 
11.55-12.05: afhalen van de kinderen van juf Ann (K2A), juf Marleen (K2B), juf Astrid 
(K2C), juf Rita (K3A), juf Kristel (K3B), juf Cindy (K3C). Bent u later dan 11.55, dan wacht u 
tot 12.15. 
12.05-12.15: afhalen van de kinderen van juf Stefanie (L1A), meester Kevin (L1B), juf 
Katrijn (L1C), juf Amandine (L2A), juf Maïté (L2B), juf Eshly (L2C) 
Vanaf 12.15 -18.00: kinderen kunnen afgehaald worden in de opvang (betalend vanaf 
13.00) 
 
WITTE POORT – alle dagen behalve woensdag  
15.15-15.35: juf Katrien (L3A), juf Charlene (L3B), juf Elien (L3C), juf Ilse (L5B) 
15.25-15.35: juf Kim (L4A), juf Anja (L4B), meester Sam (L4C), juf Laura (L5A), juf 
Stéphanie (L6A), juf Joke (L6B) 
Vanaf 15.35 -18.00: kinderen kunnen afgehaald worden in de opvang (betalend vanaf 
16.00). De kinderen gaan om 15.50 naar de studie en kunnen dan pas om 16.30 
opgehaald worden. 
Vanaf 16.30, na de studie, gaan de kinderen van het 2de leerjaar ook naar blok 3 (witte 
poort). 
Vanaf 17.30 zijn alle kinderen in blok 2 (zwarte poort). 
 
WITTE POORT – woensdag  
12.00-12.20: juf Katrien (L3A), juf Charlene (L3B), juf Elien (L3C), juf Ilse (L5B) 
12.10-12.20: juf Kim (L4A), juf Anja (L4B), meester Sam (L4C), juf Laura (L5A), juf 
Stéphanie (L6A), juf Joke (L6B) 
 
ONS HUIS – alle dagen behalve woensdag 
15.10-15.20: juf Laura (L5A), juf Stéphanie (L6A), juf Joke (L6B). Na 15.20 gaan de 
kinderen naar het Sint-Amandplein en kunnen jullie hen ophalen via de wittepoort (zie 
hierboven). 
 
ONS HUIS –woensdag 
11.50-12.00: juf Laura (L5A), juf Stéphanie (L6A), juf Joke (L6B). Na 12.00 gaan de 
kinderen naar het Sint-Amandplein en kunnen jullie hen ophalen via de wittepoort (zie 
hierboven). 
 
9. Verkeersveiligheid voor de school 
 

We willen het aantal auto’s voor de school graag verminderen en vragen daarom om 
samen met de kinderen bij voorkeur met de fiets of te voet naar school te komen.                                                                    
Indien je met de auto komt, raden we je aan ’s morgen gebruik te maken van de kiss & 
ride zone aan de witte poort. Rond de school is er een zone 30 voorzien, gelieve deze te 
respecteren. Gelieve ook niet voor de school of op de stoep te parkeren zodat de 
schoolpoort veilig te bereiken is. Hou de zone voor de school zo veel mogelijk auto-vrij.    

Mogen we vriendelijk vragen om hier de nodige aandacht aan te besteden. 

mailto:secretariaat@sint-jozefsschool.be


Vrije Gesubsidieerde Basisschool Sint-Jozef                     Tel. 02 267 16 85 

Sint-Amandsplein 31                        

1853 Strombeek-Bever                E-mail : secretariaat@sint-jozefsschool.be 

 

 

10. Vergeten spullen brengen we naar het secretariaat 
 

Wanneer een leerling iets vergeten is thuis, wordt dit door de ouders afgegeven op het 
secretariaat. De vergeten spullen worden niet meer tijdens de lesuren naar de klassen 
gebracht. Ze worden alleen tijdens de middagpauze door de klasjuf opgehaald op het 
secretariaat en aan de kinderen overhandigd.  

 
11. Medicatie op school 
 
Wanneer u wenst dat de school erop toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de  
schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf 
dit aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te 
vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en 
stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 
 
12. Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar 
 
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan 
was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht 
garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.  
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 
leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  
Voorbeelden: 

 Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.  

 Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020.  
 
Concreet betekent dit dat u verplicht bent de school te verwittigen (e-mail of telefoon) 
wanneer uw kind afwezig zal zijn. Als uw kind terugkeert naar school geeft u een 
schriftelijke verklaring (van u of de dokter) af aan de klasleerkracht. 
 
Wij zijn er SAMEN klaar voor om er een verrassend, vreugdevol schooljaar van te maken. 
Jullie ook?! 
  
Met vriendelijke groeten, 
De directie en het schoolteam 
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