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‘t Potloodje 
SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN 

TWINTIGSTE JAARGANG – NUMMER 4 – DECEMBER 2020 



Hallo iedereen, 
 December wordt anders dan de voorbije jaren. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten mogen geen bezoek brengen aan de school. Maar misschien kan hij – door gebruik te maken van de nieuwste technologie – op de één of andere manier toch in ons midden zijn. We zullen wel vragen aan de Sint of hij het jaarlijks geschenkje kan bezorgen op school.  De kerstman mag dit jaar de weg naar onze school ook niet vinden om de allerkleinste kapoentjes een klein geschenkje te brengen. Of om de kinderen van de school te verblijden met een leuk geschenk. Hopelijk lukt het ook voor hem om een lichtpuntje te zijn in deze donkere dagen en onze kinderen een tof cadeau te bezorgen.  Het voornemen van onze school om – samen met het mini-ensemble van de Kon. Harmonie – in het kader van Het Warmste Weekend van Kluisbergen een optreden te verzorgen valt dit jaar ook in het water. Maar we zullen onze energie sparen voor het komende schooljaar.  Na de kerstvakantie zien we elkaar terug in alweer een nieuw jaar. Vol goede moed zullen we er samen een fantastisch jaar van maken. We wensen jullie nu al het allerbeste in het nieuwe jaar.  Op maandag 4 januari 2021 (na de kerstvakantie dus) starten er opnieuw enkele peuters hun schoolloopbaan in onze school. Zowel in onze school van Berchem als in die van Ruien verwelkomen we nieuwe gezichtjes. Maar, geen paniek, er kunnen nog altijd kinderen bij.   Hou het warm en gezellig en vriendelijke groeten.   Paul Desmet        Trien Van De Velde directeur Berchem       directeur Ruien 055 / 38 85 55       055 / 38 49 89  



Corona 
 Blijf nog steeds nauwgezet onderstaande richtlijnen volgen a.u.b.   Is je kind ziek? Laat het thuis en bel de huisarts.   Was regelmatig je handen. Wij zorgen hiervoor op school.  Houd afstand.  Draag een mondmasker als het nodig is.  Verlucht en ventileer voldoende de gesloten ruimten.  Beperk je sociale contacten.  We willen de (groot)ouders van harte danken voor het massaal opvolgen van de richtlijn om de school niet onnodig te betreden. Deze maatregel zal hoogst waarschijnlijk nog het volledige schooljaar van toepassing blijven. Nog even volhouden dus.  Dit betekent niet dat wij niet bereikbaar zijn. Je kan ons steeds op een veilige manier aanspreken.   Algemene en recente info vindt u op www.info-coronavirus.be.    

 

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. 



Schoolfoto’s bestellen 
 Vergeet niet om de schoolfoto’s te bestellen én te betalen voor woensdag 9 december 2020 om de foto’s nog vóór de kerstvakantie in huis te hebben.   Het zou wel tof zijn mochten de mooie foto’s van uw kleine kapoen(en) op tijd kunnen verstuurd worden. Of dat die knappe foto in een mooie cadeauverpakking onder de kerstboom ligt.    Week van de Grootouders 
 Traditiegetrouw nodigen wij de grootouders van onze kleuters uit op school.  In deze triestige en dreigende coronatijden is het echter zeker niet het moment om volwassenen uit te nodigen op school.  Maar, niet getreurd. De kleuterjuffen zullen de grootouders toch verrassen. Breng de grootouders op de hoogte dat ze hun brievenbus en mailbox goed in de gaten houden. De kleuters en hun juffen zijn volop bezig met de verrassing.   Online leerplatformen 
 Onze leerlingen kunnen op school en thuis gebruik maken van 2 online leerplatformen, nl. Kweetet en Bingel. Via inlogcodes kunnen de leerlingen terecht op deze twee platforms.  Kweetet is een online oefenplatform op maat van kinderen uit het lager onderwijs, met een schat aan oefeningen om de leerstof uit de klas in te oefenen en te herhalen, gekoppeld aan een superleuke 3D-game. Leerrijk, motiverend én vooral leuk. Via Kweetet krijg je toegang tot alle oefeningen bij de methodes van Uitgeverij “die Keure” die wij op school gebruiken (wiskunde, taal, spelling). De kinderen kunnen kiezen uit duizenden 



oefenreeksen. Maar ook voor wereldoriëntatie, verkeer, enz. zijn er oefeningen terug te vinden op Kweetet.  Bingel is een toffe oefensite voor leerlingen van de lagere school passend bij de methode Frans En action van Uitgeverij Van In. Elk leerjaar heeft zijn eigen unieke eiland met …  
 motiverende vervolgverhalen, 
 gepersonaliseerde avatars, 
 mini-games, 
 adaptieve oefeningen, ook op de tablet, 
 automatische niveau-aanpassing en correctie, 
 pingping die je kan verdienen.  Naast oefeningen voor Frans zijn er ook nog oefeningen voor andere leergebieden terug te vinden op Bingel.   Nieuws van de Ouderraad 
 
Ook achter de schermen werken wij verder…   In deze verwarrende coronatijden blijft de Ouderraad actief en zetten wij ons ten volle in om de school op allerlei mogelijke manieren te helpen en ondersteunen.   Al deze inspanningen leveren wel wat centjes op en die besteden we dit schooljaar als volgt:  
 tegemoetkoming voor het fruit op woensdag voor alle leerlingen; 
 een cadeautje voor de gevierde leerlingen van het eerste en zesde leerjaar (communie/lentefeest); 
 een bijdrage in de factuur voor de boerderij-, zee- en bosklassen; 
 een activiteit op het einde van het schooljaar voor de leerlingen van het zesde leerjaar; 
 een leuke traktatie op het einde van het schooljaar; 
 het indianenritueel voor de derde kleuterklas.  Wij blijven onverstoord doorwerken en houden jullie verder op de hoogte van de activiteiten die ongetwijfeld nog vol enthousiasme zullen volgen.  



 We zijn dringend op zoek naar papa's of mama's die de ouders en leerlingen van de school in Berchem willen vertegenwoordigen.   Voel jij je geroepen? Neem dan nu contact op via ouderraadgbsdestart@gmail.com en wij sturen jou een uitnodiging voor onze volgende – online – vergadering op woensdag 9 december om 19.30 uur.  Tot dan?  Hilde Hanssens, Sandra Avet, Dot Depraetere, Ellen Van Malderen, Céline D'Heedene, Kimberley De Raedt, Kim Vercoutere, Sara Decubber en Barbara Everaert   Hou het gezond! 
 Het aanbod aan seizoenfruit wordt deze tijd van het jaar kleiner en dus wordt het een iets grotere uitdaging om veel variatie te brengen in de gezonde tussendoortjes van de kinderen. Nu de dagen korter worden en het weer kouder wordt, kriebelt het in veel huisgezinnen om weer meer te gaan bakken.  Bakken is een gezellige tijdsbesteding die je perfect samen met de kinderen kunt doen. Online en in tal van kookboeken vind je tips om ook bij het bakken rekening te houden met de gezonde voedingsdriehoek.  Zo kan suiker vervangen worden door te zoeten met banaan, dadels of ander gedroogd fruit. Naast tarwemeel kan je ook bakken met spelt-, rogge-, boekweit-, kastanje- of amandelmeel. En voor melk en boter bestaan er plantaardige alternatieven. Zo kan je bijvoorbeeld bananenbrood of bosbessenmuffins maken voor in de koekjestrommel van je kind. Lekker én gezond!  



Om te kleuren 
 

 



Zien en gezien worden! 
 De herfst is het land binnengeslopen en de wintermaanden zitten er aan te komen. 's Ochtends is het langer donker en 's avonds vroeger. Tijd om aandacht te besteden aan je zichtbaarheid in het verkeer. Vooral voor de zwakke weggebruiker.  Fietser  Draag overdag bij voorkeur felle of heldere kleuren. Dergelijke kledij maakt je overdag meer zichtbaar. Draag bij slecht of donker weer bovenkledij met reflecterend materieel. Een fluohesje is sterk aangewezen. Draag desgevallend extra fluorescerend materieel, zoals bijvoorbeeld reflecterende armbanden.   Zorg er voor dat je bij schemering of bij nacht vooraan een wit licht voert en achteraan een rood licht. Deze lichten zijn niet verplicht op de fiets zelf, je kan ze dragen of bevestigen op je jas, zolang ze maar goed zichtbaar zijn. Je moet echter op je fiets wel een witte reflector hebben vooraan, en een rode reflector achteraan. In de spaken van het voor- en achterwiel moeten telkens twee gele of oranje reflectoren zitten of de banden moeten zijdelings voorzien zijn van een reflecterende strip. Ook in de pedalen moeten tevens gele of oranje reflectoren bevestigd zijn.  Voetganger  Wat de kledij betreft, draag je ook best heldere kleuren die de zichtbaarheid bevorderen, zowel overdag als bij duisternis. Draag bij voorkeur kledij waarin reflecterende strips zijn verwerkt of draag andere reflecterende accessoires. In de handel zijn verschillende hulpmiddelen te koop: fluohesjes, reflecterende armbanden, reflecterende enkel-banden, …  Let wel: materiaal dat als beveiligingsmiddel wordt verkocht, moet voldoen aan een norm. Wanneer je de letters "CE" terugvindt, ben je zeker dat je degelijk reflecterend materiaal in handen hebt.   



    

    

  

Opgelet! 
 Graag vestigen we even de aandacht op de regeling rond het vroegtijdig ophalen van de kinderen. Dit moet steeds gebeuren mits toestemming van de directeur en dit conform het Schoolreglement – hoofdstuk 7. Dit geldt zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen. 

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 map regelmatig op bij de kinderen. 



Om te kleuren 
 

 



MENU DECEMBER 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 
30/11  Pompoensoep  Gemengde burger(1,6,9) Vleesjus(1,3,7,9) Appelmoes Aardappelen(14) 

01/12  Preisoep  Vol-au-vent(1,7,9) Wortelen(9) Mayonaise(3,10) Frieten(10,14) 

03/12  Bloemkoolsoep  Kaashamburgers(1,6,7) Ajuinsaus(1,3,7,9) Rode kool Aardappelen(14) 

04/12  Tomatensoep  Slavinken(1,3,9,10) Spaanse saus(1,3,7,9) Erwten(9) Aardappelen(14) 

07/12  Wortelsoep  Cordon bleu(1,6,7) Vleessaus(1,3,7,9) Spruitjes(9) Aardappelen(14)  

08/12  Groentesoep  Stoverij(1,7,10) Sla Mayonaise(3,10) Krieltjes(7,9,10,14)  

10/12  GEEN SCHOOL   PEDAGOGISCHE STUDIEDAG    

11/12  Pompoensoep  Kippenlapje(1) Jagersaus(1,3,7,9) Selderblokjes in bechamelsaus(1,7,9) Aardappelen(14) 

14/12  Groentesoep  Kippenfilet(7,9,10) Currysaus(1,7,9) Rijst met brunoisegroenten(9) 

15/12  Bloemkoolsoep  Braadworst(1,6) Vleesjus(1,3,7,9) Witte kool(1,7,9) Aardappelen(14) 

17/12  Pastinaaksoep  Kippendonuts(1,6,7) Champignonsaus(1,3,7,9) Perziken Kroketten(1,3,7) 

18/12  Tomatensoep  Vissticks(1,4,7) IJsbergsalade Mayonaise(3,10) Puree(6,7,9,10,14) 

 

SMAKELIJK ! 
KERSTVAKANTIE VAN ZATERDAG 19 DECEMBER 

2020 TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2021 

 
 



            

 Woensdag 9 december 2020: vergadering Ouderraad om 19.30 uur (digitaal) 
 Donderdag 10 december 2020: eerste pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen) 
 Donderdag 17 december 2020: kerstmenu 

 Van zaterdag 19 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021: kerstvakantie 
 Maandag 4 januari 2021: iedereen terug op post voor alweer een nieuw jaar 
 Woensdag 13 januari 2021: vergadering Ouderraad om 19.30 uur 
 Vrijdag 22 januari 2021: rapport 
 Week van 25 januari 2021: oudercontacten lager 

 
 Een goede daad gaat nooit 

verloren. Wie zaait, oogst 
vriendschap. Wie vriendelijkheid 

plant, verzamelt liefde. 
  

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 Kluisbergen         www.gbsdestart.be 

Goed om te weten 


