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Hallo iedereen,
De maand september is voorbij. Inmiddels heeft
iedereen op school zijn of haar plaatsje gevonden
en voelt iedereen zich wel thuis. Dat vinden we
heel fijn. Ook alle nieuwe kinderen hebben al vele
vrienden in hun nieuwe klas.
We kunnen ook terugblikken op een leuke eerste schooldag waarop de
kinderen warm onthaald werden. De ouders konden wegens bekende
redenen jammer genoeg niet op school aanwezig zijn. Zij hebben wel
van op veilige afstand het overgangsritueel van de 3de kleuterklas naar
het 1ste leerjaar kunnen volgen.
De aangepaste editie van het ontbijt van de Ouderraad onder de naam
“Breakfast@school” was een groot succes. We willen dan ook iedereen
van harte danken voor de massale aankoop van ontbijtpakketten.
Van 11 tot en met 18 oktober staat de
Week van het Bos opnieuw in het teken
van ravotten. Zoals elk jaar worden er
speelse educatieve pakketten gemaakt
voor de lagere school. Meneer de Uil en
de Fabeltjeskrant nemen iedereen mee
naar het grote dierenbos voor een
“fabeltastische” Week van het Bos. Kijk snel op www.weekvanhetbos.be.
De succesvolle Strapdag van 18 september zou wel eens de start van
een mooi verhaal kunnen worden. De
fietsenstallingen puilden die dag uit van de
vele fietsen.
Hoe meer mensen te voet, met de fiets of
op een andere milieuvriendelijke manier
naar school komen, hoe minder druk en
dus veiliger het wordt aan de schoolpoorten. Dank om hieraan mee te
werken.
Tot volgende maand.
Trien Van De Velde
directie Ruien

Paul Desmet
directie Berchem

Naar school in tijden van corona
We willen alle (groot)ouders bedanken voor het zeer goed
opvolgen van de richtlijnen van onze school voor de bestrijding
van het coronavirus. We moeten echter nog volhouden.
Daarom zetten we hier nog even de richtlijnen op een rijtje.
AFZETTEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN
• Ouders worden gevraagd om zo weinig mogelijk de school te betreden.
• Als u een leerkracht of de directie wenst te spreken, laat je dit best
vooraf weten of bel je even aan de deur. Ontsmet je handen en draag
een mondmasker als je de school binnenkomt.
• Wij bewaken nog steeds de nodige handhygiëne (ook bij de kinderen)
gedurende de volledige schooldag.
• Inmiddels kennen alle kinderen de weg in de school en hoeven
(groot)ouders niet meer mee binnen.
OP DE SPEELPLAATS
• Kinderen kunnen net als vroeger samen spelen op de speelplaats.
Klasbubbels zijn niet meer nodig.
LUNCHPAUZE
• (Warme) maaltijden kunnen nog steeds 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.

Buitenklassen
Zoals reeds aangekondigd trekken alle
leerlingen van het lager dit schooljaar
voor meerdere dagen op buitenklas. Ten
minste als corona daar niet anders over
beslist.
De kinderen van het 1ste of 2de leerjaar gaan op BOERDERIJKLAS naar
de IJsmolenhoeve te Ronse van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 juni
2021.
De kinderen van het 3de of 4de leerjaar snuiven de zeelucht op tijdens
hun ZEEKLAS in NIEUWPOORT van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28
mei 2021.
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar trekken op BOSKLAS naar
Durbuy van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober 2020.
Het worden weer fantastische avonturen waarbij onze leerlingen opnieuw
heel wat zullen beleven en bijleren. We zouden het ten zeerste op prijs
stellen indien u de toelating zou verlenen om uw kind mee te laten gaan
en het op die manier een buitengewone kans te bieden om eens op een
andere manier dingen te leren. Kinderen die niet meegaan, moeten op
school aanwezig zijn en krijgen een vervangprogramma.
Ook dit jaar organiseren wij acties om de kostprijs van de buitenklassen te
drukken. Daarnaast kiezen wij ervoor om de betalingen te spreiden
gedurende het schooljaar. Meer inhoudelijke info volgt later.
We wensen onze kinderen nu al een fantastische buitenklas.

Tussenkomst mutualiteit
Wist u dat sommige mutualiteiten een tussenkomst voorzien in de
kostprijs voor uitstappen? Informeer er naar en breng het formulier
binnen op school. Zeker de moeite waard om na te vragen.
Graag een kopie van de factuur van de school aan het
aanvraagformulier toevoegen a.u.b. Zo weten we gemakkelijk over
welke uitstap het gaat. Dank u.

Breakfast@school...
Van zelfgemaakte biologische confituur tot
heerlijke pancakes gebakken door de ouderraad!
Het ontbijt 2.0 werd een editie om u tegen te
zeggen. We verkochten maar liefst 337
pakketten, waarvan de opbrengst zal gebruikt
worden om alle leerlingen op woensdag van een
lekker stuk fruit te voorzien.
Via deze weg dus een grote DANKUWEL aan al onze sponsors en natuurlijk
ook aan al die enthousiaste ontbijtliefhebbers!
Wie in de toekomst zelf ook graag wil sponsoren voor één van onze
activiteiten kan steeds contact opnemen met de ouderraad via deze weg:
ouderraadgbsdestart@gmail.com.
Ook nieuwe leden die bij onze fantastische groep willen aansluiten, zijn
natuurlijk ook steeds van harte welkom! Teamwork makes the dream
work! Neem vlug contact op met de voorzitter, Hilde Hanssens op het
nummer 0477 / 13 53 85.

U verzamelt toch ook?
Onze school zamelt nog steeds gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe
niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden
bovendien ook voor onze inspanningen beloond! Daarom willen wij ouders
en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school
binnen te brengen.
Hoe gaat dit in zijn werk?

☺
☺
☺

Alle gebruikte batterijen
worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons op school staat.
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde
batterijen ontvangen wij 1 punt.
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks
interessante artikelen zoals sportmateriaal, didactisch en educatief
materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en
nog zoveel meer...

Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom!
Overtuigd? Doe dan met ons mee!
Het inzamelen van gebruikte batterijen is immers niet alleen goed voor
onze school maar ook voor jullie! Wist je dat je op
die manier actief bijdraagt tot een beter milieu?
Het is namelijk zo dat Bebat de opgehaalde
batterijen sorteert en recycleert, waardoor
men de natuurlijke grondstoffen kan
behouden en hergebruiken.
Meer info vind je op www.bebat.be.
Dank voor de medewerking.

Kunstkuurproject Art@DeStart
Wij zijn inmiddels aan het tweede schooljaar begonnen van het
Kunstkuurproject Art@DeStart. Ondanks de onderbreking wegens corona
vorig schooljaar kunnen we toch terugblikken op een geslaagd eerste
schooljaar van dit project. Het enthousiasme van zowel onze eigen mensen
als van de collega’s van de Academie werkt zeker aanstekelijk voor onze
leerlingen.
Dit jaar zullen onze leerkrachten van het lager onderwijs en de
leerkrachten van de Academie samen les geven. De lessen gaan steeds
door op donderdagnamiddag, de ene week in Ruien, de andere in Berchem.
In het eerste trimester komt de eerste graad aan bod, daarna de tweede
graad en ten slotte de derde graad.
Via Kunstkuur voegen leraren uit het deeltijds kunstonderwijs hun
expertise toe aan ons lerarenteam én omgekeerd. Beide partners leren van
elkaar. Het lokale samenwerkingsinitiatief Kunstkuur is alvast een aanzet
tot het uitbouwen van duurzame partnerschappen tussen scholen en
academies. Zo hoopt de Vlaamse regering ook de drempel te verlagen voor
alle jongeren naar het deeltijds kunstonderwijs.

Uw kind is afwezig, wat nu?
Graag geven we hieronder nog even mee wat jullie
moeten doen indien uw leerplichtige kleuter of een lager
schoolkind afwezig is.
U verwittigt telefonisch de school en bezorgt indien
nodig zo vlug mogelijk een attest ter verantwoording.

☺

School Ruien:

055 / 38 94 89

☺

School Berchem:

055 / 38 85 55

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.
Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari
van het schooljaar is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen
aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve
dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van
de leerling kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar
geacht worden meegerekend worden.
Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die
vervroegd instapt in het lager onderwijs, moeten de afwezigheden
gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat
een briefje van de ouders. U vindt de briefjes in
het heen-en-weer-mapje bij de kleuters of in de
agenda van uw kind bij het lager. Dergelijk briefje
kan evenwel slechts vier keer per schooljaar
door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de
vijfde keer is steeds een medisch attest
vereist.
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek (dus ook
van vrijdag tot en met maandag), dan is altijd een medisch attest vereist.
Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan
de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren
plaatsvinden. Wanneer de consultatie wel tijdens de lesuren moet

gebeuren, vraag je best een medisch attest om de afwezigheid te
verantwoorden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is
(bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB
één medisch attest, dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer
een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een
attest van de ouders.
Andere afwezigheden voor leerplichtige kinderen moeten doorgaans
vooraf met de directie van de school besproken worden. Meer info hierover
vindt u in het Schoolreglement op www.gbsdestart.be.
Dank voor de medewerking.

Veilig naar school en terug
Ook wij dragen de veiligheid van onze schoolgaande jongeren hoog in het
vaandel. Daarom zetten we hieronder graag enkele aandachtspunten op
een rijtje.

☺

Wie zelfstandig met de fiets of te voet naar
school komt, neemt de veiligste weg naar
school en naar huis. Dit is niet altijd de
kortste weg. De weg heen en terug kan
verschillend zijn, maar je kind neemt best
elke dag dezelfde regelmatige weg van
thuis naar school en terug. Zorg ervoor
dat ook u die weg kent.

☺

Dit is heel belangrijk, want de verzekering
dekt alleen de ongevallen die gebeuren op de
gewone weg van thuis naar school en terug. Alle lichamelijke schade
opgelopen in de school en op weg van thuis naar school en terug
worden gedekt.

☺

We verwachten dan ook dat de kinderen rechtstreeks naar huis
gaan en niet blijven rondhangen of slenteren onderweg. Alle
leerlingen gedragen zich ook op weg naar school en terug steeds
correct en beleefd tegenover medeleerlingen en volwassenen.

☺

Kinderen die met de auto naar school gebracht worden,
moeten zo snel mogelijk naar de school gaan en kunnen
geenszins op een andere plek blijven spelen.

☺

Kinderen die met de auto
afgehaald worden, blijven steeds
wachten op school tot wanneer de
betrokken ouder of ander persoon
deze komt ophalen. Het is niet
toegelaten dat de kinderen alleen de
school verlaten en staan wachten op
de parking aan de school bijvoorbeeld.

☺

Kinderen die eventueel zelfstandig de Lijnbus nemen, mogen de
school verlaten na een schriftelijke toelating van de
ouders (in de schoolagenda is voldoende). Als dit
voor het volledige schooljaar geldt, volstaat een
éénmalige toelating. Indien dit sporadisch
gebeurt, vragen we om dit telkens in de
schoolagenda te vermelden. Ze blijven best zo lang
mogelijk op school en begeven zich dan zo snel
mogelijk naar de dichtstbijzijnde bushalte.

We rekenen dus op uw medewerking voor het eerbiedigen van deze
afspraken. Dank bij voorbaat.

De strijd tegen de luizen gaat door
Vanaf het begin van het schooljaar worden alle kinderen na elke
vakantie gecontroleerd door het kriebelteam. Hierna komen er
telkens opvolgcontroles.
De ouders worden indien nodig per brief op de hoogte gebracht
van de resultaten van de controles. Wij hopen op die manier de
luizen definitief uit onze school te kunnen bannen. Op weg naar
een luizenvrije school. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Meer info over de behandeling van een luizenbesmetting vindt
u ongetwijfeld bij uw apotheker en op www.klasse.be/luizen.

Opgelet!
De kinderen van het lager krijgen heel wat schoolgerei: schrijfgerei,
handboeken en werkboeken. Deze zijn uiterst belangrijk voor een
goede en vlotte dagelijkse schoolwerking. Daarom is het belangrijk
dat deze materialen dagelijks aanwezig zijn op school. Richtlijnen
van de juf zorgen voor een duidelijk gebruik van deze zaken.

Even uw medewerking…
Mogen wij vragen om het einduur van de opvang te respecteren
a.u.b. Mocht het toch gebeuren dat u te laat zal zijn om uw
kind(eren) op te halen, gelieve dan zeker de school te verwittigen
a.u.b. We geven hieronder graag nog even de telefoonnummers
mee.
School Ruien

055 / 38 94 89
0472 / 42 17 58 (Manijola)

School Berchem

055 / 38 85 55
0496 / 93 29 17 (Cécile)

Gelieve zelf maatregelen te nemen om een laattijdige afhaling van
uw kind(eren) te vermijden a.u.b. Misschien kunt u uw kind(eren)
door een familielid of kennis laten afhalen op school.
Dank voor uw begrip en medewerking.

Pannenkoeken in zicht…
De bestelbriefjes voor pannenkoeken en andere lekkernijen zijn in
aantocht. Hoog tijd dus om familie en vrienden kennis te laten maken
met deze ongekende delicatessen. Alvast hartelijk dank voor de steun
aan onze school. De opbrengst komt zoals steeds ALLE kinderen ten
goede.

MENU OKTOBER 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

05/10

06/10

08/10

09/10

FACULTATIEVE
VERLOFDAG

Tomatensoep

Broccolisoep

Wortelsoep

Frikandel (1,6)
Currysaus (1,7,9)
Ananas
Frieten (10,14)

Crepinetten(1,6)
Jagersaus(1,3,7,9)
Erwten(9)
Aardappelen(14)

Zalm en
krabflakes(2,4,8)
Kaassaus(1,7,9)
Spirelli(1)

12/10

13/10

15/10

16/10

Groentesoep

Erwtensoep

Witloofsoep

Tomatensoep

Kalkoenrollade(9,10)
Zoetzure saus(1,7,9)
Worteltjes(9)
Krieltjes(7,9,10,14)

Varkensreepjes (1,7,10)
Tomaatjes
Rijst

Balletjes (1,6) in
tomatensaus(1,7,9)
Prinsessenboontjes (9)
Puree (6,7,9,10,14)

Lasagne(1,3,7)

19/10

20/10

22/10

23/10

Aspergesoep

Cressonsoep

Bloemkoolsoep

Courgettesoep

Kalkoensnitsel
(1,7,10,14)
Vleesjus(1,3,7,9)
Appelmoes
Aardappelen(14)

Vol au vent (1,7,9)
Bechamelsaus (1,7,9)
Salade
Mayonaise (3,10)
Puree(6,7,9,10,14)

Spaghetti(1,3)
Wortelen
Bolognaisesaus(1,6,10)

Alaska Pollak(1,4,7)
Tartaarsaus(3,10)
Geraspte wortelen
Puree(6,7,9,10,14)

26/10

27/10

29/10

30/10

Pompoensoep

Broccolisoep

Champignonsoep

Groentesoep

Slavinken (1,3,9,10)
Spaanse saus (1,3,7,9)
Erwten en wortelen (9)
Aardappelen (14)

Kippenfilet (7,9,10)
Salade
Mayonaise (3,10)
Krieltjes (7,9,10,14)

Kaashamburger (1,6,7)
Ajuintjessaus (1,3,7,9)
Witte kool (1,7,9)
Aardappelen (14)

Heekfilet (4)
Op grootmoeders wijze
(1,7)
Brunoisegroenten (9)
Broccolipuree
(6,9,10,14)

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE

SMAKELIJK !

Goed om te weten
Alle data van het zwemmen voor dit schooljaar vindt u
in de Infobrochure 2020-2021 bij Hoofdstuk 11.

• Maandag 5 oktober 2020: eerste facultatieve verlofdag (geen school)
• Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober 2020: bosklas in
Durbuy voor 5de & 6de lj.
• Donderdag 29 oktober 2020: pannenkoeken en andere lekkernijen
kunnen mee naar huis
• Van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020:
herfstvakantie
• Dinsdag 10 november 2020: pedagogische studiedag (geen school
voor de leerlingen)
• Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand (geen school)
• Vrijdag 13 november 2020: rapport
• Schoolfotograaf (nieuw bedrijf vanaf dit schooljaar)
o Maandag 16 november 2020 in Berchem
o Dinsdag 17 november 2020 in Ruien
• Oudercontacten worden gepland in de week van maandag 16
november 2020 (meer info volgt binnenkort)

Meer nieuws en foto’s vindt u terug op onze site.
Ook dit nummer van ’t Potloodje vindt u daar terug.

V.U.: GBS De Start

www.gbsdestart.be

