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 Hallo iedereen, 
  In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is 
niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het 
is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen 
iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor 
alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, 
vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, 
bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, 
leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine 
lezers, voorlezers en meelezers. 'Lezen is een feest!': 
onder die noemer vieren we een maand lang!  
 
In maart gooien we normaal gezien onze deuren open, 
maar omwille van corona kunnen we dit nu niet doen. We hopen echter dat we eind 
augustus 2021 onze Infodagen kunnen organiseren en dat we jullie dan op school 
kunnen verwelkomen. We kijken er zo hard naar uit. 
 
Voorlopig kunnen we ook geen Eetfestijn organiseren in de Feestzaal. Misschien lukt 
het dit schooljaar nog om een take away-eetfestijn te organiseren. We houden jullie 
zeker op de hoogte. 
 
Ten slotte willen we jullie meedelen dat we binnenkort afscheid nemen van een 
collega die met verdiend pensioen gaat. Je leest er meer over binnenin. 
 
Hou het gezellig en vooral veilig. Tot volgende maand! 
 
Trien Van De Velde  
Paul Desmet 
directies 



4 

 Corona-update 
 
De coronacijfers blijven nog steeds aan de hoge 
kant. Dit betekent dat de huidige maatregelen 
jammer genoeg 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 de thuisisolatie voor bevestigde COVID-gevallen is verlengd tot 10 
dagen. 
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 Dankjewel juf Chantal 
 
Na een carrière van ongeveer 40 jaar neemt juf Chantal Claeren afscheid van haar 
1ste leerjaar van Berchem. Ontelbare kinderen heeft zij leren lezen, schrijven en 
rekenen (en nog veel meer natuurlijk). Hoe trots was ze als ze op het einde van elk 
schooljaar haar kinderen kon laten doorschuiven naar het 2de leerjaar. 
 
Op vrijdag 5 maart a.s. zal juf Chantal haar “krijtje” voor een laatste keer neerleggen 

en begint voor haar een nieuwe levensfase. 
 
We willen dat als school natuurlijk niet onopgemerkt laten 
voorbij gaan en zullen op een passende wijze afscheid van 
haar nemen. We wensen van hier uit juf Chantal heel veel 
geluk met haar pensioen. Dankjewel juf Chantal voor 

alles wat je voor ons allemaal hebt betekend.  
 
Juf Evy Bonte zal de taak van juf Chantal voltijds overnemen. Na een tweetal 
schooljaren mee te werken in het 1ste leerjaar staat juf Evy te popelen om vanaf 
dinsdag 9 maart 2021 in de voetsporen van juf Chantal te treden. 
 
Juf Sylvie Van Kerkhove doet die dag 
ook opnieuw haar intrede na haar 
ouderschapsverlof. Zij zal enerzijds 
de opdracht van Evy overnemen en 
anderzijds samen met juf Céline De 
Schamp het 4de leerjaar in Ruien 
onder haar vleugels nemen. 
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 Pyjamadag 2021 
 
Dit jaar is het thema 'dromen'. Bednetters hebben net als alle kinderen grootse 
dromen voor de toekomst. Dankzij Bednet vallen deze dromen niet in duigen. 
 
Elk schooljaar zijn er duizenden leerlingen die door 
ziekte langdurig of regelmatig niet naar school 
kunnen gaan. Vaak blijven ze van thuis of in het 
ziekenhuis de les volgen, via Bednet, via een 
leerkracht of vrijwilliger aan huis of via lessen in de 
ziekenhuisschool.  
 
Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 12 
maart de zesde editie van de Nationale Pyjamadag. Door mee te doen steek je zieke 
kinderen een hart onder de riem en maak je Bednet mee bekend. 
 
Deze keer staat Pyjamadag in het teken van dromen. We vragen aan de kinderen om 
dus die dag niet enkel verkleed in pyjama naar school te komen, maar ook in hun 
droomberoep. Met een klasfoto zullen we alle langdurig en chronisch zieke kinderen 
en jongeren een hart onder de riem steken. 
 
Wat doet Bednet?  

 
Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of 
regelmatig niet naar school kunnen wegens ziekte, van 
thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo 
blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun 
vrienden zien. 
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 Naar het secundair onderwijs 
  De overgang van de basisschool naar het 

secundair onderwijs is een grote verandering 
voor de leerlingen: veel leraren in plaats van één 
juf of meester, een zware boekentas en de 
eerste keer examens. 
 Als school doen we reeds veel zaken om onze 

leerlingen voor te bereiden op die belangrijke 
overstap naar een school voor secundair onderwijs. 
  Kinderen leren bij ons al van in de kleuterklas keuzes maken. 
 Kinderen leren bij ons zichzelf kennen en weten wat hun talenten en hun 

werkpunten zijn. 
 We organiseren voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar – samen 

met het CLB – een infoavond over het secundair onderwijs. 
 De kinderen van het 6de leerjaar krijgen deze info ook nog eens op hun niveau 

in de klas. 
 Dit jaar gaan er enkele online lessen door gegeven door collega’s van een 

secundaire school. 
 Ondanks onze goede voorbereidingen, blijven er toch altijd nog een paar zaken waar 
eerstejaars mee worstelen. Met een paar tips kunnen we die problemen misschien 
ook wat verlichten. 
 1. De weg naar school 
 De leerlingen moeten nu naar een grotere gemeente of naar een stad naar de 
secundaire school. Ze moeten waarschijnlijk vroeger opstaan om een bus te nemen 
of om met de fiets naar de school te rijden. 
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Tip voor ouders: oefen in de vakantie samen met je kind al eens de route naar school. 
Dat stelt je kind op zijn gemak. 
 

2. Zware boekentas 
 

De leerlingen geven soms zelf aan dat ze moeite hebben met de zware boekentas, de 
vele mappen ... De eerste dagen hebben kinderen hulp nodig om hun “agenda” te 
lezen en de boekentas te maken. 
 

Tip voor ouders: leg aan je kind uit dat het niet nodig is om een volledige, zware 
cursusblok mee te nemen naar school. Enkele blaadjes in elke map is meer dan 
voldoende. Waarschijnlijk zal de nieuwe school hiervoor ook nog andere tips 
meegeven. 
 

3. Leren plannen 
 

Leren plannen, afspraken naleven, werkjes voor volgende week nu al doen. Dat is 
een proces van jaren. In de basisschool hebben wij natuurlijk ook aandacht voor leren 
plannen omdat wij dit heel belangrijk vinden. 
 

Tip voor ouders: maak samen met je kind een 
overzichtelijke jaarkalender met grote taken en 
examens. Zo kan je kind bijhouden wanneer het 
best met voorbereidingen begint. Ook hier zal de 
school bij helpen.  
 

4. Nieuwe gezichten 
 

In de basisschool hebben de kinderen meestal maar een paar leerkrachten. In het 
secundair hebben ze voor ieder vak een nieuwe leraar, moeten ze vaak naar een 
ander lokaal in een doolhof. Daar wennen ze echter vrij snel aan. Ook omdat ze soms 
uitkijken naar een bepaalde leraar of een bepaald vak. Het is wel moeilijker voor de 
leraar om een vertrouwensband op te bouwen met de leerlingen. 
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Tip voor ouders: praat ook thuis nog met je kind over de school. Vraag bijvoorbeeld 
welke vakken goed lopen en welke minder. 
 

5. Geen juf en meester 
 

Misschien wel de grootste verandering is overschakelen van ‘meester’ naar ‘meneer’ 
of van ‘juf’ naar ‘mevrouw’. Sommige leerkrachten worden de eerste weken om de 
haverklap nog aangesproken met ‘meester’ of ‘juf’. 
 

Tip voor ouders: help uw kind het juiste woord te gebruiken. 
 

Nog een goede raad: begin tijdig met de zoektocht naar de juiste 
secundaire school. Misschien kan je al met uw kind in het 5de leerjaar 
enkele scholen bezoeken tijdens hun (online) opendeurdagen. Doe dit 
zeker in het 6de leerjaar. 
 Een interessante website voor een oriëntering in het secundair onderwijs is 
www.onderwijskiezer.be. Zeker een bezoekje waard.  
 
 

 Ook goed om te weten 
   De strijd tegen de luizen gaat door, maar deze strijd kunnen wij niet alleen 

winnen. Daarvoor hebben we ook uw 
medewerking en verantwoordelijkheid nodig. 
Controleer regelmatig het haar van uw kind en 
behandel op de juiste manier van zodra je neten 
of luien opmerkt. Meer info over de behandeling 
van een luizenbesmetting vindt u ongetwijfeld bij 

uw apotheker en op klasse.be/luizen. 
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 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. 
 

 Een verjaardag vieren op school is leuk. Een geschenkje uitdelen ook. Toch is 
snoep nog steeds niet toegelaten. 

Een gezond alternatief zoals een appel 
of een ander stuk fruit of groente kan 
natuurlijk wel. Samen met de kinderen 
uit de klas zorgen wij er op school voor 
dat de verjaardag van een kind nooit 
onopgemerkt voorbijgaat.  

 
 Graag vestigen we de aandacht op de regeling rond het vroegtijdig ophalen van 

de kinderen. Dit moet steeds gebeuren mits voorafgaandelijke toestemming van 
de directeur en dit conform het Schoolreglement – hoofdstuk 7. Dit geldt zowel 
voor kleuters als voor lagere schoolkinderen. 

 
 We vinden het superfijn als alle kinderen steeds op tijd op school zijn. Dat 

vinden de vriendjes ook fijn. Dank voor de medewerking. 
 
 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 dit schoolgerei.  
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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. 

    
01/03  Tomatensoep  Slavinken(1,3,9,10) Vleesjus(1,3,7,9) Groentenmix(9) Aardappelen(14)  

02/03  Wortelsoep  Kippenfilet(7,9,10) Champignonsaus (1,3,7,9) IJsbergsalade Mayonaise(3,10) Frieten(10,14) 

04/03  Kervelsoep  Kaashamburgers(1,6,7) Champignonsaus (1,3,7,9) Prinsessenboontjes(9) Aardappelen(14)  

05/03  Pastinaaksoep  Gegratineerde ham(6,9) Kaassaus (1,7,9) Broccoli Spirelli(1)  
08/03  Tomatensoep  Cordon bleu (1,6,7) Vleesjus (1,3,7,9) Appelmoes Aardappelen (14) 

09/03  Seldersoep  Vol-au-vent(1,7,9,10) Sla Mayonaise (3,10) Rijst 

11/03  Spinaziesoep  Braadworst(1,6) Witte boontjes Tomatensaus(1,7,9) Aardappelen(14) 

12/03  Bloemkoolsoep  Kipburger(1,3) Veenbessensaus (1,3,7,9) Fruit Aardappelen(14) 
15/03  Cressonsoep  Kalkoenschnitzel(1,7,9) Champignonsaus(1,3,7,9) Erwtjes(9) Aardappelen(14) 

16/03  Tomatensoep  Kippengyros (1,8,9,10) Geraspte wortelen Mayonaise (3,10) Puree(6,7,9,10,14) 

18/03  Champignonsoep  Spaghetti (1,3) Bolognaisesaus (1,6,10) Wortelen  

19/03  Wortelsoep  Heekhaasje(9,10) Currysaus (1,7,9) Groentepuree (6,9,10,14)  
22/03  Groentesoep  Kalkoenblokjes (9,10) Currysaus (1,7,9) Brunoisegroentjes(9) Rijst 

23/03  Pastinaaksoep  Gehaktballetjes (1,6) Tomatensaus (1,7,9) IJsbergsalade Puree (6,7,9,10,14) 

25/03  Witloofsoep  Gehaktschotel (1,6) Bloemkool Bechamelsaus (1,7,9) Puree (6,7,9,10,14) 

26/03  Tomatensoep  Vissticks (1,3,10,13) Wortelpuree (6,9,10,14)   
29/03  Bloemkoolsoep  Gemengde burger(3,4,6,7,9) Espagnolesaus(1,3,7,9) Schorseneren(1,7,9) Aardappelen(14) 

30/03  Tomatensoep  Witte worst(1,3,6,7) Bloemkool en tomaten Mayonaise(3,10) Krieltjes(7,9,10,14)  

01/04  Groentesoep  Hamburgers(1,6) Jagersaus(1,3,7,9) Rode kool(9) Aardappelen(14)  

02/04  Tomatensoep  Kippennuggets(1,7,10,14) Geraspte wortelen Tartaar(3,10) Puree (6,7,9,10,14)  
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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 maart 2021: zwemmen voor 3de en 4de lj. Ruien en Berchem 
 Maandag 8 maart 2021: facultatieve verlofdag (geen school) 
 Woensdag 10 maart 2021: vergadering Ouderraad om 19.30 uur (digitaal) 
 Vrijdag 12 maart 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Ruien 
 Week van maandag 15 maart 2021: oudercontacten voor de kleuters 
 Vrijdag 19 maart 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Ruien en Berchem 
 Vrijdag 26 maart 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Berchem 

 


