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Hallo iedereen,

Volgende week herfstvakantie! Nu we
door Corona niet echt veel kunnen
doen, geven we enkele tips om, elk in
zijn eigen bubbel, te genieten van
kleine dingen.

Samen een flinke wandeling maken,
een leuk gezelschapsspel boven halen of samen iets lekkers klaarmaken.
Misschien neemt u eens de tijd om een mooi
boek te lezen of voor te lezen aan je
kinderen.
November is immers de maand van het
voorlezen. Lezen of voorlezen hoeft niet
duur te zijn. Boeken (voor elk wat wils)
vinden jullie in de plaatselijke bibliotheek.
Kijk voor de openingsuren op de website van de gemeente Kluisbergen.
Neem ook eens een kijkje op www.voorlezen.be voor leuke tips.
Kortom, samen met jullie kind(eren) toffe
dingen doen, het binnen gezellig maken en
zorg dragen voor elkaar. Maar ook tijd
nemen om even stil te staan bij de dingen
die voorbijgaan.

Nu de herfstvakantie verlengd is tot en
met woensdag 11 november, kunnen we pas op donderdag 12 november
onze nieuwe peuters verwelkomen. Zowel in de school van Berchem als in
de school van Ruien komen er nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij. Maar,
geen paniek, er kunnen er nog altijd bij!

Wil je zelf nog een kindje inschrijven of ken je nog iemand die een kindje
wil inschrijven in één van onze scholen? Geen probleem. Neem contact op
met de directie van de school in kwestie en we bekijken dan samen hoe
we de inschrijving laten doorgaan. Belangrijk om te weten is dat ook
inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 kunnen gebeuren.
Tot volgende maand en hou het veilig!
Paul Desmet
directeur Berchem
055 / 38 85 55

Trien Van De Velde
directeur Ruien
055 / 38 94 89

Corona

Zoals reeds eerder gemeld
schakelde
ook
het
basisonderwijs over naar
code oranje. Omdat wij
ons in code geel al goed
georganiseerd
hadden,
verandert er niet zo heel veel voor onze school.











Kinderen uit de basisschool kunnen gewoon voltijds naar school
blijven komen.
Warm eten kan ook in code oranje op voorwaarde dat er in
klasgroepen gegeten wordt. De kinderen kunnen dus nog altijd een
warme maaltijd krijgen op school.
Niet-essentiële derden (vb. ouders) moeten zo veel mogelijk
geweerd worden van de school. Dat was in code geel ook al zo. Als
je iets wil meedelen aan de leerkracht, kan je dit best doen via het
heen- en weermapje, de klasagenda, per mail of telefonisch. Wil
je de leerkracht spreken, dan maak je vooraf een afspraak.
Ondersteuners vanuit het buitengewoon onderwijs, kinesisten,
logopedisten, stagiaires, mensen van het CLB,… zijn essentiële derden
en worden wel nog steeds toegelaten.
Er mogen geen buitenschoolse activiteiten meer georganiseerd
worden waarbij de leerlingen in contact komen met kinderen van andere
scholen. Zwemlessen kunnen inmiddels tot nader order niet meer
doorgaan.
Verder blijven we, net zoals in code geel, aandacht hebben voor de
geldende corona-maatregelen: handen wassen, afstand houden
tussen
volwassenen
en
kinderen
van
het
lager,
mondmaskerplicht voor de leerkrachten, verluchten van de
klaslokalen.

Hieronder willen ook nog even de schoolafspraken verduidelijken rond in
quarantaine gaan, getest worden, positief zijn, …

Als iemand van je nauwe contacten
getest wordt, hebben we graag dat de
kinderen thuis blijven tot het moment dat
de uitslag gekend is. Indien het resultaat
negatief is, kunnen de kinderen de dag
nadien terug naar school komen.
 Als iemand uit je bubbel positief is,
moeten de kinderen gedurende een aantal




dagen (vraag raad aan de huisarts) in quarantaine en kunnen ze dus
NIET naar school komen.
Als een kind positief test, moet het thuis blijven zolang de dokter dit
voorschrijft. Dat zal minstens een week zijn. Kinderen komen pas
terug naar school als ze helemaal genezen zijn.

Al deze afwezigheden worden gezien als gewettigde afwezigheden. Wel
vragen we steeds om een doktersattest.

Oudercontact

Zoals aangekondigd gaat in de week van 16 november 2020 het eerste
oudercontact van dit schooljaar door. Door de
corona-omstandigheden zullen alleen de juffen
aanwezig zijn op het oudercontact. Indien u de
directeur, de zorgcoördinator, een leermeester
levensbeschouwelijke vakken of lichamelijke
opvoeding wenst te spreken, kan u gerust
contact opnemen met de school.
Graag herhalen we hier nog even kort de gemaakte afspraken.








Slechts één ouder kan het gesprek bijwonen
Kinderen komen NIET mee
Ouders en leerkrachten dragen permanent een mondmasker
De handen worden regelmatig ontsmet
De school betreden en verlaten zoals gevraagd
Respecteer het tijdsblok en blijf niet langer dan nodig bij de juf
Verlaat na het gesprek onmiddellijk de school

Bedankt voor jullie medewerking en tot dan!

Week van de grootouders

Van 16 tot en met 22 november is het de week van
de (over)grootouders. We zouden niets liever
willen dan de grootouders uit te nodigen op onze
scholen.

Maar dit kan gegeven de huidige omstandigheden
niet. Onze kleuterleidsters gingen op zoek naar een
manier om onze opa’s en oma’s te laten
binnenkijken in de klas van hun kleinkind(eren).

Breng de grootouders al maar op de hoogte dat ze hun “brievenbus” de
komende weken goed in de gaten moeten houden voor meer info!

Van 21 t.e.m.29 november 2020:
voorleesweek

Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de
ontwikkeling van uw kind. Het voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn en
iets zijn waar zowel het kind als uzelf van kunnen genieten. Vanwege wat
er gelezen wordt, maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en de
exclusieve aandacht voor elkaar.
Maar zelf ook goed en graag lezen is voor kinderen in de lagere school van
groot belang.
Het geeft veel plezier. Daarnaast is
het ook noodzakelijk voor bijna elk
schoolvak. Kinderen moeten leren
begrijpen wat ze lezen. Het leidt
ertoe
dat
kinderen
kunnen
functioneren in onze maatschappij.

Sommige
kinderen
moeten
aangespoord worden om regelmatig te lezen. Daarom geven we jullie
hierna enkele tips om de leesvaardigheid en het leesplezier bij de kinderen
te verhogen.
 Zorg voor een leessfeer thuis. Laat zien hoe leuk lezen is. Neem uw
kind mee naar de bibliotheek. Probeer eens, in de mate van het
mogelijke, een leeskwartiertje in te lassen in het gezin. Dit is een
moment dat elk lid van het gezin aan het “lezen” is (ook peuters kunnen
in boekjes kijken). Dit werkt erg motiverend voor de kinderen.
 U kan uw kind alleen hardop laten lezen, maar volg dan het liefst mee.
Het is eveneens heel aangenaam om samen te lezen. (Dit wil zeggen
dat er om de beurt enkele zinnetjes worden gelezen.)

 Als u met uw kind leest, praat telkens even over de inhoud van het
boek: “Wat hebben we gisteren ook alweer gelezen?, “Ik ben benieuwd
hoe het verder zal gaan!.”

 Indien er op een bladzijde een prent staat, bekijk die dan eerst samen
en praat erover (anders is het kind tijdens het lezen afgeleid).

 Spreek met uw kind af dat u bij een leesfout uw vinger op het woordje
zet en het kind goed moet kijken en het nog eens herhalen.

 Maak vooraf afspraken over hoe lang het leesmoment zal duren en
probeer u dan ook aan de afgesproken tijdsduur te houden. Zet
eventueel de keukenwekker. Probeer niet om uw kind toch wat langer
te laten lezen.
 Moedig uw kind aan, geef af en toe een complimentje. Maar dwing niet.
Lezen moet speels gehouden worden. Zorg voor succeservaringen en
sluit aan bij de interesse van uw kind.
 Gebruik het lezen nooit als straf.

 Aarzel niet om problemen, bevindingen en
vragen met ons mee te delen.

Wij gebruiken op school AVI-toetsen om het
lezen op de voet te volgen. Twee keer per jaar
toetsen we de kinderen door ze één of meer
verhaaltjes hardop te laten lezen. De tijd die ze
daarvoor nodig hebben en het aantal fouten dat
ze lezen, bepalen het AVI-niveau. Er zijn 12 niveaus. Op het rapport maken
wij melding van het bereikte leesniveau. Een woordje uitleg over de
niveaus zal u in het rapport terug vinden.

Wapenstilstand

Ter gelegenheid van de herdenking van
Wapenstilstand
wordt
er
door
het
Gemeentebestuur van Kluisbergen traditiegetrouw een herdenkingsplechtigheid gehouden.

Dit jaar gebeurt dit op woensdag 11
november. In elke deelgemeente wordt er aan
het Monument van de Onbekende Soldaat hulde
gebracht aan de gesneuvelden van de beide
wereldoorlogen.

Op woensdag 11 november 2020 is er geen school.

Schoolfotograaf op komst

Ook dit schooljaar komt de fotograaf naar onze school. Opnieuw
een unieke kans om mooie, leuke en professionele foto’s tegen
een scherpe prijs te bekomen. Leuk om zelf te houden als
herinnering aan dit schooljaar of om cadeau te doen aan
familieleden.

De fotograaf komt op

NIEUWE
FOTOGRAAF VANAF
DIT SCHOOLJAAR

 maandag 16 november 2020 naar Berchem
 dinsdag 17 november 2020 naar Ruien

Net als de vorige jaren hebben we gekozen voor een
milieubesparende werkwijze. Alleen de effectief bestelde en
betaalde foto’s zullen afgedrukt worden. Zo is er geen verspilling
en sneuvelen er geen onnodige bomen.

Trekt je oogappel die dag ook zijn of haar beste pak aan? Goed
zo!
Meer info over de bestellingen volgt later.

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.

Wat gebeurt daar allemaal?

Omdat communicatie met de school in deze moeilijke tijden
misschien nog belangrijker is dan anders, willen we jullie vragen om
zeker het heen-en-weer-mapje (kleuters) of de klasagenda
(lager) in te kijken.
We vragen ook om deze te ondertekenen. Zo ziet de juf dat jullie
alles gezien hebben.
In de flappenmap van de kinderen van het lager kunnen er
belangrijke documenten zitten. Vraag deze regelmatig op bij de
kinderen.

We rekenen op uw hulp

Meer dan ooit willen we jullie vragen om de school zo spoedig
mogelijk telefonisch te verwittigen wanneer uw kind afwezig zal zijn.

Verder willen we erop aandringen dat zieke kinderen niet thuis horen
op school.

We moeten met z’n allen de opgelegde coronamaatregelen strikt
naleven om onszelf en onze kinderen niet ziek te maken, de curve
af te vlakken en de druk op de ziekenhuizen te verlagen.

Opgelet!

De kinderen van het lager hebben 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.

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.

Even uw medewerking…

Mogen wij vragen om het eind uur 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

School Berchem

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

Om te kleuren

MENU NOVEMBER 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

09/11

10/11

12/11

13/11

Geen school

Geen school

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

Scharrolletjes(4)
Bechamelsaus(1,7,9)
Geraspte worteltjes
Tartaar(3,10)
Puree(6,7,9,10,14)

16/11

17/11

19/11

20/11

Orloffsteak(1,6,7)
Spaanse saus(1,3,7,9)
Wortels(9)
Aardappelen(14)

Kalkoenblanquette
(1,7,9,10)
Salade
Puree(6,7,9,10,14)

Braadworst(1,6)
Witte bonen
Tomatensaus(1,7,9)
Aardappelen(14)

Gegratineerde ham(6,9)
Kaassaus(1,7,9)
Broccoli
Spirelli(1)

Verlenging
herfstvakantie

Tomatensoep

Verlenging
herfstvakantie

Broccolisoep

Kervelsoep

Bloemkoolsoep

Wortelsoep

Witloofsoep

23/11

24/11

26/11

27/11

Kalkoenschnitzel
(1,7,10)
Jagersaus(1,3,7,9)
Prinsessenbonen(9)
Aardappelen(14)

Kippengyros(1,7,9,10)
Salade
Mayonaise(3,10)
Rijst

Kalfsbroodje
(1,3,4,6,7,9,10,14)
Vleesjus(1,3,7,9)
Witte kool(1,7,9)
Aardappelen(14)

Vissticks(1,4,7)
Geraspte wortels
Tartaar(3,10)
Puree(6,7,9,10,14)

Tomatensoep

Broccolisoep

Kervelsoep

Seldersoep

SMAKELIJK

We houden eraan jullie allemaal van harte
te danken voor de massale aankoop van
wafels, speculaaskoekjes, cakejes en
pannenkoeken!

Goed om te weten
 Van zaterdag 31 oktober 2020 tot en met woensdag 11
november 2020: herfstvakantie
 Woensdag 11 november 2020: herdenking Wapenstilstand (geen
school)
 Vrijdag 13 november 2020: rapport

 Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 of donderdag 19
november 2020: oudercontact (zie uitnodiging voor de juiste datum)
 Maandag 16 november 2020: schoolfotograaf in Berchem
 Dinsdag 17 november 2020: schoolfotograaf in Ruien

 Woensdag 18 november 2020: vergadering Ouderraad om 19.30 uur
in Ruien (onder voorbehoud)

 Vrijdag 4 december 2020: bezoek van de sint en zijn zwarte pieten
(onder voorbehoud)

 Donderdag 10 december 2020: nieuwe datum eerste pedagogische
studiedag (geen school voor de kinderen)
 Zaterdag 12 december 2020: bezoek van de kerstman aan de
kinderen jonger dan 2,5 jaar (onder voorbehoud)
 Donderdag 17 december 2020: kerstmenu

 Vrijdag 18 december 2020: de kerstman brengt een bezoek aan de
kinderen op school (onder voorbehoud)

 Van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari
2021: kerstvakantie
Meer nieuws en foto’s vindt u terug op onze site. Ook dit nummer
van ’t Potloodje vindt u daar terug.

PRETTIGE HERFSTVAKANTIE!
V.U.: GBS De Start Kluisbergen

www.gbsdestart.be

