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Nieuwjaarswensen
We wensen jullie
Een jaar zonder zorgen tegemoet
Met vriendschap in overvloed
En elke dag een dosis geluk
Zo kan het nieuwe jaar al
niet meer stuk
Een gelukkig en gezond
2021!
Trien Van De Velde
Paul Desmet

Een nieuw logo
Naar aanleiding van de invoering van een nieuw logo voor de gemeente
Kluisbergen, kreeg onze school ook een nieuw logo. Je hebt het zeker en vast
opgemerkt op de voorpagina van dit nummer. Met het nieuwe logo willen we de
weg weergeven die de kinderen bij ons afleggen. Van een kleine kiem tot een mooie
grote vrucht die klaar is voor een nieuwe stap in het leven, het secundair onderwijs.
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Onderweg willen wij onze kinderen op verschillende manieren laten groeien en tot
bloei komen. We zijn alvast heel blij met ons nieuw logo. Met de komst van een
nieuw logo komt er ook een nieuwe website. Ontdek hem op www.gbsdestart.be.

Corona in 2021
Ook in 2021 zullen we nog moeten leven met corona.
Hopelijk blijven we gespaard van hoge cijfers en
kunnen de scholen open blijven. We vragen in ieder
geval niets liever.
Zoals reeds meegedeeld hervatten de zwemlessen na
de kerstvakantie. Verder proberen we de gewone schoolwerking zo goed mogelijk in
stand te houden. Dank aan iedereen om de maatergelen tegen het virus na te
leven.

Flits veilig naar school

Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de donkere
periode leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te
gaan. Want zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het
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klimaat, goedkoop en draagt bij tot een veilige schoolomgeving. Kinderen vinden
het in de winter ook leuk om te strappen. Op die manier zitten ze fris en monter in
de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht naar zichtbaarheid zoals
fietsverlichting en fluomateriaal. Binnenkort krijgen alle kinderen een
nieuw fluohesje met het nieuw logo van onze school op.
Flits tracht met deze actie de verdubbeling van het autogebruik in de
winter terug te dringen. Leerlingen verdienen vier stickerdelen voor hun
flitskaart via controles en schoolopdrachten. De leerlingen sparen niet
individueel, maar op schoolniveau. Zodra er tegen de krokusvakantie 4 stickers zijn
bedeeld, kunnen de leerlingen meedoen aan de Flitswedstrijd. De Flitscampagne
loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. Ook onze scholen doen
mee aan de FLITSCAMPAGNE. Draag jij ook je steentje bij?

Nieuws van de ouderraad
Graag herhalen we even onze oproep van vorige maand. We zijn nog steeds op
zoek naar enthousiaste medewerkers voor onze
Ouderraad en dan in het bijzonder vanuit de school
van Berchem.
Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van een
groep geëngageerde ouders die de scholen nog sterker
wil maken, neem dan snel contact op met de
Ouderraad via ouderraadgbsdestart@gmail.com. De volgende vergadering
gaat online door op woensdag 13 januari 2021. Tot dan?
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Een warme oproep
Wij zoeken vrijwilligers om in GBS De Start Ruien op vaste momenten in de week
een handje toe te steken in de kleuterafdeling.
Als vrijwilliger sta je mee in voor het aan- en
uitdoen van de jassen bij onze peuters en
kleuters, het toiletbezoek, hulp bij koek- en
fruitmoment, eetzaalgebeuren en toezicht op
de speelplaats.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 Je werkt graag met kinderen
 Je bent minimum 18 jaar en je behoort niet tot een COVID risicogroep
 Je bent in het bezit van een uittreksel van het strafregister
‘minderjarigenmodel’ (Artikel 596.2 – nodig voor specifieke activiteiten met
contacten met kinderen en jongeren)
Aanbod?
 Je werkt samen met toffe collega’s en enthousiaste kinderen
 Een vrijwilligersbijdrage
Meer info?
Neem contact op met het secretariaat van GBS De Start Ruien of de directie,
mevrouw Trien Van De Velde op nummer 055/38 94 89 of via mail
trien.vandevelde@kluisbergen.be
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Digitaal mee?
Heel wat kinderen maken tegenwoordig gebruik van sociale media zoals Facebook.
Meestal verloopt dit zonder problemen, maar het gebeurt wel eens dat er minder
aangename mededelingen met elkaar gedeeld worden.
Hierdoor kunnen er zelfs op school problemen ontstaan.
Om dit te vermijden, zouden we willen vragen aan
de ouders om toch goed op de hoogte te zijn van
wat zoon- of dochterlief vertelt aan anderen. Op
die manier kunnen we ruzies, plagerijen of pesterijen op school vermijden.
Dank voor de medewerking.

We rekenen op u
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.
Dank voor de medewerking.
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Fruit, een lekkere buit
Dankzij de inspanningen van onze Ouderraad krijgen al onze leerlingen dit
schooljaar opnieuw elke woensdag een lekker
stuk fruit of groente als tussendoortje. Maar,
dat wist je al.
In samenwerking met De Verscentrale te
Kluisbergen kunnen de leerlingen elke week genieten van een verse,
gezonde en lekkere hap fruit of groente. De Verscentrale zorgt er tevens
voor dat de kinderen een gevarieerd aanbod krijgen.
Een greep uit de fruitsoorten die dit schooljaar reeds de revue passeerden:
sinaasappels,

appels,

peren,

druiven,

kaki,

kiwi,

clementines,

mandarijnen, …
Deze fruitactie is mede mogelijk door OOG voor LEKKERS. Met dit initiatief
willen

de

Vlaamse

overheid

en

de

Europese

Unie

gezonde

voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager
onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair
onderwijs. Het goede nieuws is dat de
Vlaamse overheid de scholen hierin
steunt. Daarom voorzien ze voor scholen
een

Vlaams-Europese

subsidie

om

gedurende 10 of 20 weken fruit of
groenten aan te bieden. Want gezonde
keuzes maken zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn!
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Van hieruit willen we enerzijds onze Ouderraad bedanken voor de
financiële en logistieke steun om dit project te kunnen waarmaken en
anderzijds ook De Verscentrale voor de puike organisatie en de
verscheidenheid van hun aanbod.
Maar ook de vrijwilligers die wekelijks in
staan voor het schillen en verdelen van
het fruit willen we van hieruit van harte
bedanken.

Om te kleuren
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Enkele berichten
Oudercontact
In de week van 25 januari 2021 is er
oudercontact voor de kinderen van het
lager.

Volgens

de

huidige

coronarichtlijnen vanuit het Ministerie
van Onderwijs kunnen de oudercontacten uitsluitend digitaal doorgaan.
Binnenkort krijg je de nodige informatie over het verloop van de oudercontacten.
Bedankt voor jullie medewerking en tot dan!

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.
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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.

04/01

05/01

07/01

08/01

Groentesoep

Wortelsoep

Seldersoep

Tomatensoep

Kalkoenrollade
Champignonsaus
Erwten
Aardappelen

Braadworst
Witte bonen
Tomatensaus
Aardappelen

Kippennuggets
Geraspte wortelen
Tartaar
Puree

(1,3,7,9,10,14)

Gehaktballen
Currysaus
Salade
Mayonaise
Frieten
(1,3,6,7,9,10,14)

(1,6,7,9,14)

(1,3,6,7,9,10,14)

11/01

12/01

14/01

15/01

Groentesoep

Pastinaaksoep

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Kalkoenschnitzel
Dragonsaus
Appelmoes
Aardappelen

Kippengyros
Komkommersalade
Mayonaise
Rijst

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

(1,3,7,9,10,14)

(1,3,7,9,10)

(1,3,6,10)

Tongrolletjes
Roomsaus
Tomaatjes
Mayonaise
Puree
(1,3,4,6,7,9,10,14)

18/01

19/01

21/01

22/01

Preisoep

Tomatensoep

Seldersoep

Witloofsoep

Cordon bleu
Espagnolesaus
Spinazie
Aardappelen

Varkensreepjes
Geraspte wortelen
Mayonaise
Krieltjes

Gehakschotel
Bechamelsaus
Bloemkool
Puree

Heekfilet op grootmoeders
wijze
Brunoisegroenten
Broccolipuree

(1,3,6,7,9,14)

(1,3,7,9,10,14)

(1,6,7,9,10,14)

(1,4,6,7,9,10,14)

25/01

26/01

28/01

29/01

Broccolisoep

Tomatensoep

Cressonsoep

Courgettesoep

Kippenmedaillon
Espagnolesaus
Schorseneren
Aardappelen

Vol-au-vent
Champignons
IJsbergsalade
Mayonaise
Rijst
(1,3,7,9,10)

Hamburgers
Mosterdsaus
Witte kool
Bechamelsaus
Aardappelen
(1,3,6,7,9,10,14)

Lasagne

(1,3,6,7,9,10,14)
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(1,3,7)

 Vrijdag 8 januari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar Ruien en Berchem
 Woensdag 13 januari 2021: online vergadering Ouderraad om 19.30 uur
 Vrijdag 15 januari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar Ruien
 Vrijdag 22 januari 2021: zwemmen voor 5de en 6de leerjaar Ruien en Berchem
 Vrijdag 22 januari 2021: rapport
 In de week van 25 januari 2021: oudercontact lager (digitaal)
 Vrijdag 29 januari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar Berchem

Contact
GBS De Start Berchem

GBS De Start Ruien

Kloosterstraat 24

De Pacht 12

9690 Kluisbergen

9690 Kluisbergen

055 38 85 55

055 38 94 89

Directeur: Paul Desmet

Directeur: Trien Van De Velde

directiedestartberchem@kluisbergen.be

directiedestartruien@kluisbergen.be
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