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Hallo iedereen, 
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor 
GBS De Start betekent dit een belangrijke 
mijlpaal. Vanaf nu gaat het gemeentelijk 
onderwijs in Kluisbergen verder in twee 
afzonderlijke scholen, elk met hun eigen 
directie. We blijven echter wel één team en 
blijven met één gezamenlijke visie 
kwaliteitsvol onderwijs bieden. 

 
Zoals reeds aangekondigd zal Trien Van De Velde het ambt van directeur 
bekleden in Ruien, terwijl Paul Desmet dit zal doen in Berchem. Na meer 
dan 20 jaar ervaring in de klas begint Trien aan een nieuwe uitdaging. We 
wensen haar heel veel succes in haar nieuwe job en heten haar van harte 
welkom in ons midden. 
 
De voorbije vakantie zal door coronamaatregelen voor jullie misschien niet 
verlopen zijn zoals gehoopt of gepland. Misschien hebben jullie 
noodgedwongen een reis in eigen land moeten beleven maar op die manier 
mooie en leuke plekjes dicht bij huis ontdekt.  
 
Verder in dit nummer besteden we aandacht aan de coronamaatregelen 
die nog steeds van toepassing zijn in onze scholen. 
 
De “Infobrochure 2020-2021” zit vandaag ook in de boekentas van uw 
kind. Opnieuw met heel wat nuttige informatie. Zeker de moeite waard om 
door te nemen en te bewaren, want er staan 
namelijk heel wat belangrijke schoolafspraken 
in.  
 

In dit nummer geven we u ook graag nog wat 
tips mee voor een fijn schooljaar.  
 
Ten slotte wensen we iedereen een superleuk 
en leerrijk schooljaar toe! 
 
Tot volgende maand.  
 
 
Paul Desmet       Trien Van De Velde 

directeur Berchem      directeur Ruien 
0476 / 97 83 93       0474 / 23 82 29 

directiedestartberchem@kluisbergen.be    directiedestartruien@kluisbergen.be 

mailto:directiedestartberchem@kluisbergen.be


Opstarten in tijden van corona 
 

We zijn heel blij te kunnen meedelen dat de basisscholen zo 
goed als normaal kunnen opstarten op 1 september. Dus ook 

onze school. Alle kinderen – kleuter én lager – kunnen elke dag gewoon 
naar school. Er zijn echter toch een aantal zaken waarmee we rekening 
moeten houden. 
 
AFZETTEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 
 
• Ouders worden gevraagd om zo weinig mogelijk de school te betreden. 
• Ouders van nieuwe en jonge kinderen kunnen uiteraard de eerste dagen 

wel hun kind(eren) begeleiden tot de opvangplaats. Hiervoor vragen we 
wel om een mondmasker te dragen en de nodige afstand te bewaren. 

• Als u een leerkracht of de directie wenst te spreken, maak dan altijd 
vooraf een afspraak  

• Wij bewaken de nodige handhygiëne (ook bij de kinderen) gedurende 
de volledige schooldag. 

 
OP DE SPEELPLAATS 
 

• Kinderen kunnen net als vroeger samen spelen op de speelplaats. 
Klasbubbels zijn niet meer nodig. 

 
LUNCHPAUZE 
 
• (Warme) maaltijden kunnen opnieuw genuttigd worden in de eetzaal.  
 
ZWEMMEN 
 
• Het kleuterzwemmen kan jammer genoeg niet doorgaan. 

• Het zwemmen voor het lager wel, maar in een afgeslankte versie. De 
data vindt u terug in de Infobrochure 2020-2021. 
Mogen we vragen om op de dag van het zwemmen de kinderen 
gemakkelijke kledij aan te trekken a.u.b. (bijvoorbeeld 
joggingpak; liefst geen strakke broeken, geen 
broekkousen, geen veterschoenen) Onze tijd in 
het zwembad is omwille van corona zeer 
beperkt waardoor we graag de tijd nodig om te 
omkleden zo kort mogelijk willen houden. 

 

Hartelijk dank voor het begrip en de medewerking.  
 



Enkele nuttige tips voor een 

fijn schooljaar 
 

☺ Een geslaagde schooldag begint met op tijd op school te zijn. Je kind 
krijgt zo de kans om nog even met de vriendjes te spelen en zo 
vertrouwd te raken met de sfeer op onze school. Laatkomers 
verstoren het ochtendritueel van elke klas en dat vinden wij heel 
jammer. Ontbijten gebeurt best thuis en dus niet op school. 

 

☺ Kinderen die met de fiets komen, laten die – voorzien van een 

goed slot - achter op de voorziene plaats. De school is niet 
verantwoordelijk voor diefstal. 

 

☺ Op het einde van de schooldag maken de leerlingen van het lager 
hun boekentas klaar om naar huis te gaan. De juf vertelt elke dag 
heel duidelijk wat er al dan niet in de boekentas moet. Leerlingen die 
na het einde van de schooldag iets vergeten zijn, worden niet meer 
toegelaten in de klas. Opletten in de klas is dus de boodschap! 

 

☺ Jullie kinderen zullen geregeld in te vullen formulieren meekrijgen. 

Mogen wij vragen om deze telkens zo snel mogelijk en volledig 
ingevuld terug te bezorgen aan de juf. Indien er onduidelijkheden 
zouden zijn bij het invullen van deze formulieren, aarzel dan niet om 
ons hieromtrent aan te spreken. 

 

☺ Voorzie de kledij van uw kind(eren) zoveel mogelijk van een 
naametiket. Op die manier kan deze heel snel terugbezorgd worden. 
Ook op boterham-, koekjes- of fruitdozen en drinkbussen wordt 
best ook de naam van het kind geschreven. 

 

☺ Zorg er tevens voor dat uw kind steeds in orde is met het turngerief 
en met ander materiaal dat het voor bepaalde activiteiten moet mee 
hebben. Tijdens de turnles is het verboden om juwelen te 
dragen en kinderen met lang haar, dragen dit tijdens de 
turnles best op een staart. 

 

☺ Zorg er voor dat je kind aan de zwemlessen deelneemt. Je kind kan 
maximum tweemaal niet mee zwemmen met een schriftelijke 

verantwoording van de ouders. Vanaf de derde maal is een 
doktersattest vereist. Indien een kind om medische redenen geruime 
tijd niet mag zwemmen, volstaat één medisch attest voor de volledige 
periode. 



☺ Leef ook steeds de regels omtrent afwezigheden na. Voor het 
melden van een afwezigheid wegens ziekte door de ouders 
krijg(t)(en) uw kind(eren) van het lager of leerplichtige kleuters 4 z-

briefjes mee in hun schoolagenda. Voortaan moeten we het CLB al 
verwittigen wanneer een kind 5 halve dagen onwettig afwezig is. 

 

☺ Wanneer u tijdens een schooldag een leerkracht (telefonisch) wenst 
te spreken, doet u dit tijdens een speeltijd of onder de middag. 
Uiteraard kan u voor dringende zaken steeds terecht op het 
telefoonnummer van de school (Berchem: 055 / 38 85 55 – Ruien: 
055 / 38 94 89). 

 

☺ Wij willen een afvalarme school zijn. Om daarin te slagen hebben 
we echter ook jullie hulp nodig. Om afval te vermijden, willen we 
vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van boterham- en 
koekjesdozen (natuurlijk zonder de verpakking van de koekjes). Ook 
drinkbussen gebruiken in plaats van flesjes helpt ons al heel wat 
vooruit. 

 

Nieuw: leerplicht vanaf 5 jaar 
 

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 
5 jaar, met andere woorden vanaf de 3de kleuterklas. Leerplichtige kleuters 
moeten vanaf nu per schooljaar 290 halve dagen aanwezig zijn. Dit 
betekent ook dat afwezigheden in de 3de kleuterklas verantwoord moeten 
worden. 
 

Een zitje in onze Ouderraad? 
 

Onze Ouderraad bestaat uit ouders van 
leerlingen van Berchem en Ruien en streeft 
ernaar alle leerjaren van beide scholen te 
vertegenwoordigen. Op die manier worden de 
belangen van alle kinderen optimaal 
vertegenwoordigd. 
 
De ouderraad wil, samen met de directies en leerkrachten, zoveel mogelijk 
kansen creëren voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisscholen De 
Start van Kluisbergen.  
De ouderraad vergadert in principe elke tweede woensdag van de maand 
om 19.30 uur, afwisselend in één van beide scholen. De eerste vergadering 
van dit schooljaar gaat door in Ruien op woensdag 9 september 2020. 



De ouderraad is steeds op zoek naar ouders die tijd willen vrijmaken voor 
de vergadering of willen helpen bij de organisatie van de activiteiten.  
 
Voel jij je aangesproken om deel uit te maken van een gemotiveerde ploeg 
ouders of ben je bereid mee te werken aan onze activiteiten, dan ben je 
van harte welkom. Geef je naam, adres en telefoonnummer aan de juf en 
wij contacteren je wel. Of neem zelf contact op met de voorzitter, mevrouw 
Hilde Hanssens, op het nummer 0477 / 13 53 85. 
 

 

Betalingen schoolkosten 
 
We zetten hieronder nog even enkele prijzen op een rijtje. 
 
• Maaltijden kleuters  2,50 euro per maaltijd 

   lager  3,60 euro per maaltijd 
 

• Turngerei t-shirt  3,00 euro/stuk 
   turnzak  1,50 euro/stuk 

 

• Ochtend- en avondtoezicht 
 

o Van 7.00 (6.45 in Ruien) tot 7.30: 0,50 euro 
o Van 7.30 tot 8.00: 0,50 euro 
o Van 16.45 tot 17.30: 0,50 euro 
o Van 17.30 tot 18.00: 0,50 euro 
o Voor het 2de kind van het gezin betaalt men 50% 

van deze prijs 
o Voor het 3de kind van hetzelfde gezin is dit gratis 

 

• Woensdagnamiddagtoezicht (van 12.30 tot 17.00) 
 

o 1,50 euro per begonnen uur 
o 0,75 euro van 16.30 tot 17.00 
o Voor het 3de kind van hetzelfde gezin is dit gratis 
o 2,00 euro per begonnen kwartier na 17.00 uur 

 

Meer info over de raming van de kostprijs en de betalingen 
vindt u in de Infobrochure en het Schoolreglement. 



MENU SEPTEMBER 2020 
De verklaring van de nummers van de allergenen vindt u terug op onze website. Voor vragen in verband 

met de allergeneninformatie kan u terecht bij Traiteur Willequet op het nummer 055 / 38 85 86. Opgelet: 

de samenstelling van de gerechten kan wijzigen. Alle soepen bevatten de allergenen 1, 7, 9 en 14. 

MAANDAG DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

31/08 

 

 

Laatste vakantiedag 

 

Joepie, bijna school! 

 

 

 

01/09 

 

Aspergesoep 

 

Kipfilet(7,9,10) 

Currysaus(1,7,9) 

Ananas 

Krieltjes (7,9,10,14) 

 

03/09 

 

Kervelsoep 

 

Bolognaisesaus(1,6,10) 

Wortelen 

Spaghetti(1,3) 

 

 

04/09 

 

Tomatensoep 

 

Kalkoenschnitzel 

(1,7,10,14) 

Espagnolesaus (1,3,7,9) 

Erwten (9) 

Aardappelen(14) 

07/09 

 

Broccolisoep 

 

Kalkoenbrochette(9,10) 

Vleesjus(1,3,7,9) 

Pastinaakpuree 

(6,9,10,14) 

08/09 

 

Preisoep 

 

Vol-au-vent(1,7,9) 

Champignons 

Komkommersalade 

Frieten (10,14) 

10/09 

 

Seldersoep 

 

Hamburgers(1,6) 

Jagerssaus(1,3,7,9) 

Prinsessenboontjes(9) 

Aardappelen(14) 

11/09 

 

Courgettesoep 

 

Heekfilet met 

dragonsaus(1,3,4,7,9) 

Geraspte wortelen 

Puree(6,7,9,10,14) 

14/09 

 

Wortelsoep 

 

Cordon bleu(1,6,7) 

Appelmoes 

Aardappelen(14) 

 

 

15/09 

 

Bloemkoolsoep 

 

Gehaktballen(1,6) 

Tomatensaus(1,7,9) 

IJsbergsla 

Puree(6,7,9,10,14) 

 

17/09 

 

Groentesoep 

 

Kalkoengebraad(9,10) 

Champignonsaus 

(1,3,7,9) 

Schorseneren(1,7,9) 

Aardappelen(14) 

18/09 

 

Tomatensoep 

 

Alaska pollak(1,3,4,7) 

Spinaziepuree 

(6,9,10,14) 

 

 

21/09 

 

Pompoensoep 

 

Gemengde 

burger(1,6,9) 

Jagerssaus(1,3,7,9) 

Verse groentemix(9) 

Aardappelen(14) 

22/09 

 

Wortelsoep 

 

Kippengyros(1,8,9,10) 

Champignons, tomaat, 

paprika 

Gebakken aardappelen 

(7,9,10,14) 

24/09 

 

Waterkerssoep 

 

Braadworst(1,6) 

Witte bonen 

Tomatensaus(1,7,9) 

Aardappelen(14) 

 

25/09 

 

Groentesoep 

 

Gegratineerde ham 

(6,9) 

Kaassaus (1,7,9) 

Broccoli 

Spirelli(1) 

28/09 

 

Bloemkoolsoep 

 

Kippenlapje(1) 

Selderblokjes(1,7,9) 

Aardappelen(14) 

 

 

29/09 

 

Preisoep 

 

Kippenmedaillon(1,3,6,

7,9,10,14) 

Vleesjus(1,3,7,9) 

Sla & mayonaise (3,10) 

Krieltjes(7,9,10,14) 

01/10 

 

Tomatensoep 

 

Kaasburger(1,6,7) 

Vleessaus(1,3,7,9) 

Rode kool(9) 

Aardappelen(14) 

 

02/10 

 

Champignonsoep 

 

Scharrolletjes(4) 

Bechamelsaus(1,7,9) 

Spinaziepuree 

(6,9,10,14) 

 

 



          
 
 

Alle data van het zwemmen voor dit schooljaar vindt u in 

de Infobrochure 2020-2021 bij Hoofdstuk 11. 

 

• Woensdag 9 september 2020: eerste vergadering van de Ouderraad 

om 19.30 uur in Ruien 

• Vrijdag 18 september 2020: STRAPDAG 

• Zaterdag 26 september 2020: H. Vormsel en Feest Vrijzinnige Jeugd 
voor leerlingen 6de leerjaar vorig schooljaar 

• Zondag 27 september 2020: ontbijt i.s.m. de Ouderraad (meer info 
volgt) 

• Donderdag 1 oktober 2020: eerste rapport voor het 1ste lj. 

• Zaterdag 3 oktober 2020: Eerste Communie voor de leerlingen van 
het 2de leerjaar 

• Maandag 5 oktober 2020: eerste facultatieve verlofdag (geen school) 

• Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober 2020: bosklas voor 
5de & 6de lj. 

• Donderdag 29 oktober 2020: pannenkoekenverkoop 

• Van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020: 
herfstvakantie 

 

 

 
 
 

 

 

 

V.U.: GBS De Start          www.gbsdestart.be 

Goed om te weten 

Meer nieuws en foto’s vindt u terug op onze site. 

Ook dit nummer van ’t Potloodje vindt u daar terug. 


