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 Hallo iedereen, 
 Nu de dagen iets langer worden, voelen we de lente al een beetje kriebelen. Maar de 

winter is nog niet voorbij en het voorjaar kan ook nog 
verraderlijk zijn. 
 
Niet getreurd. Valentijn komt er aan en dan voelt alles 
wel wat beter aan: de grauwe straat ziet er  plotseling 

veel kleurrijker uit en het gure weer kan ons ook al niet deren.  
 
Toch zijn de donkere dagen nog niet voorbij en moeten de 
kinderen die te voet of met de fiets naar school komen er 
nog steeds voor zorgen dat ze goed opvallen in het verkeer. 
Met de nieuwe fluohesjes moet dit zeker lukken.  
 
Ook met de coronacijfers gaat het nog niet echt de goede 
kant op. Daarom moeten we met z’n allen de maatregelen strikt opvolgen. 
 
Binnenkort kunnen we genieten van een weekje krokusvakantie. Tijd om even de 
batterijen op te laden en het coronavirus onder druk te zetten. 
 
Hou het warm, gezellig en vooral veilig. Tot volgende maand! 
 
Trien Van De Velde  
Paul Desmet 
directies 
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 Corona-update 
 
De coronacijfers zijn nog steeds aan de hoge kant. Dit betekent dat de huidige 
maatregelen nog steeds gehandhaafd blijven. 
 Ouders komen alleen in uiterste nood 

mee binnen in de school 
 Als je iemand van de school wenst te 

spreken, maak je best een afspraak 
 Houd steeds voldoende afstand (1,5 

m) of draag een mondmasker 
 Let er a.u.b. op dat de kinderen hun 

handen ontsmetten bij het binnen gaan van de school 
 Zieke kinderen horen niet thuis op school; bij twijfel raadpleeg je a.u.b. de 

huisarts 
 Verwittig de school als je kind afwezig zal zijn 
 Leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit 

voorzorg een mondmasker zodra een leerling of 
leerkracht van de klas besmet is en in isolatie of 
in quarantaine moet. In de buitenschoolse 
opvang gelden dezelfde maatregelen. 
 De duur van isolatie voor bevestigde 
COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd 
tot 10 dagen. 

Alvast van harte dank voor jullie medewerking.  
 
Hierna vind je – enerzijds voor de kleuters en anderzijds voor het lager – een 
update omtrent het al dan niet naar school mogen gaan. 
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 Broer of zus nog niet ingeschreven? 
 
Geen nood. Geef gerust een seintje en we maken een 
afspraak om dit in orde te brengen.  
 
De volgende instapdagen voor dit schooljaar zijn 
 
 maandag 22 februari (kinderen ten laatste geboren 

op 22 augustus 2018) 
 maandag 20 april (kinderen ten laatste geboren op 19 oktober 2018) 
 maandag 17 mei (kinderen geboren ten laatste op 17 november 2018) 
 
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn ook reeds volop bezig. De 
instapdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn 
 
 woensdag 1 september 2021 (kinderen geboren ten laatste op 1 maart 2019) 
 maandag 8 november 2021 (kinderen geboren ten laatste geboren op 8 mei 2019) 
 maandag 10 januari 2022 (kinderen geboren ten laatste op 10 juli 2019) 
 vrijdag 1 februari 2022 (kinderen geboren ten laatste op 1 augustus 2019) 
 maandag 7 maart 2022 (kinderen geboren ten laatste op 7 september 2019) 
 dinsdag 19 april 2022 (kinderen geboren ten laatste op 19 oktober 2019) 
 maandag 30 mei 2022 (kinderen geboren ten laatste op 30 november 2019) 
 
Is je kind later geboren dan 30 november 2019, dan mag het pas instappen 
in het schooljaar 2022-2023. 
 
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar 
school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten 
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vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik 
op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig 
berekenen via website Onderwijs Vlaanderen. 
 

 
 
 

 Opendeurdagen 
 
Het ziet er niet naar uit dat de Opendeurdagen in maart 
zullen kunnen doorgaan. Graag hadden wij opnieuw 
onze deuren geopend. Elk jaar geven we jullie de kans 
om een kijkje te komen nemen en verder met ons 
kennis te maken. Dit jaar zal dit echter niet kunnen. 
Willen jullie toch eens binnenkijken, maak dan een 
afspraak met de directeur van de school van je keuze 
voor een rondleiding of een inschrijving. 
Hopelijk mogen we jullie wel verwelkomen op onze Infodagen eind augustus.  
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 Is daar iemand? 
 
Contact opnemen met de school kan ook via het 
contactformulier op onze nieuwe website. Surf naar 
www.gbsdestart.be. Daar vind je deze knop. Klik erop en 
stuur je bericht. 
 
 

 Parking te kort? 
 Graag geven we nog even mee dat er in de buurt van onze beide scholen 

parkeergelegenheden zijn die er voor kunnen 
zorgen dat de drukte aan de schoolpoorten 
aanzienlijk kan verminderd worden: in Ruien 
hebben we de parking aan de Fruitige 
Speelweide en in Berchem is er een gemakkelijke 
doorsteek naar onze school vanaf de parking aan 
het winkelcomplex langs de Oudenaardebaan.  

Daarnaast vragen wij om de verkeersregels in de schoolomgeving te 
respecteren. Door recente aanpassingen aan de weginfrastructuur hebben 
wij de veiligheid reeds verhoogd, maar we rekenen ook op jullie 
medewerking en respect voor de geldende verkeerswetgeving.  
Er wordt aan de politie gevraagd om regelmatig toezicht te houden in de 
omgeving van de scholen.  
We danken jullie alvast voor jullie medewerking. 
 
 



10 

 Een nieuw adres?  
 Bent u onlangs verhuisd of hebt u een nieuw 
telefoonnummer? Gelieve dit dan te melden 
aan de school a.u.b. Zo kunnen wij verder 
contact met u houden. Bedankt voor de 
medewerking. 
 
 

 Kleur mij 
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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. 

    
01/02  Broccolisoep  Cordon blue Espagnolesaus Perziken Aardappelen  (1,3,6,7,9,14) 

02/02  Wortelsoep  Mosterdgebraad Mosterdsaus Tomaten Kroketten  (1,3,4,6,7,9,10,14) 

04/02  Tomatensoep  Braadworst Vleesjus Rode kool Aardappelen  (1,3,6,7,9,14) 

05/02  Seldersoep  Macaroni Ham Broccoli Kaassaus  (1,6,7,9) 
08/02  Tomatensoep  Kalkoenschnitzel  Jagerssaus Erwten Aardappelen  (1,3,6,7,9,14) 

09/02  Erwtensoep  Stoofvlees Salade Mayonaise Krieltjes  (1,3,7,9,10) 

11/02  Spinaziesoep  Spaghetti Bolognaisesaus Wortelen   (1,3,6,10) 

12/02  Pastinaaksoep  Vissticks Preipuree    (1,4,6,7,9,10,14) 

KROKUSVAKANTIE KROKUSVAKANTIE KROKUSVAKANTIE KROKUSVAKANTIE 

22/02  Bloemkoolsoep  Kalkoenrollade Vleesjus Prinsessenboontjes Aardappelen  (1,3,7,9,10,14) 

23/02  Tomatensoep  Kipfilet Currysaus Komkommersalade Rijst  (1,7,9,10) 

25/02  Groentesoep  Lenteburger Vleesjus Witte kool Aardappelen  (1,3,6,7,9,10,14) 

26/02  Tomatensoep  Tongrolletjes Dillesaus Wortels Puree  (1,3,4,7,9,10,14) 
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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 

 
 Vrijdag 5 februari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Ruien en Berchem 
 Woensdag 10 februari 2021: vergadering Ouderraad om 19.30 uur (digitaal) 
 Vrijdag 12 februari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Ruien 
 Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari 2021: krokusvakantie 
 Vrijdag 26 februari 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Berchem 
 Vrijdag 5 maart 2021: zwemmen voor 3de en 4de lj. Ruien en Berchem 
 Maandag 8 maart 2021: facultatieve verlofdag (geen school) 

 


