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 Hallo iedereen, 
  Net voor de paasvakantie hebben we onze leerlingen van het lager moeten missen in onze scholen. De coronacijfers lieten niet toe dat deze leerlingen aanwezig waren.  Nu zijn de scholen voor het basisonderwijs weer voor iedereen open en hopelijk blijft dit zo tot aan het einde van het schooljaar.  We wachten ook nog steeds in spanning af of de buitenklassen voor de eerste en de tweede graad zullen kunnen doorgaan. Voorlopig kan het niet tot en met 16 mei a.s. Gelukkig liggen onze data later.  Ons eerste take-away eetfestijn was een groot succes. Met onze beide scholen hebben we niet minder dan 734 schotels verkocht. Dit hadden we nooit verwacht. We willen dan ook iedereen van harte bedanken voor dit succes. De opbrengst gaat – zoals reeds meegedeeld – integraal naar een tussenkomst voor de buitenklassen.  We duimen dat het schooljaar verder zonder al te veel haperingen mag verlopen en dat we op het einde voor alle kinderen een schoolreis mogen organiseren.  De inspanningen om het coronavirus onder controle te houden, zullen we dus met zijn allen nog even moeten volhouden. Alleen zo kunnen we het virus verslaan.  
Hou het gezellig en vooral veilig. Tot volgende maand! 
 
Trien Van De Velde  
Paul Desmet 
directies 
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 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 
 Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen nog steeds een 

mondmasker in de school. Op de speelplaats hoeven ze het niet meer te dragen. 
In de buitenschoolse opvang gelden dezelfde maatregelen. Zorg elke dag voor 
een vers masker en voor een reservemasker. 

 De duur van de thuisisolatie voor bevestigde COVID-gevallen is nog steeds 10 
dagen. 

 Vanaf vandaag, maandag 19 april 2021, zijn er opnieuw warme maaltijden te 
verkrijgen. Hopelijk blijft dit zo tot het einde van het schooljaar. 

 Vanaf woensdag 28 april 2021 zal er opnieuw elke woensdag fruit aangeboden 
worden. Woensdag 21 april 2021 is er geen school wegens pedagogische 
studiedag. 
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 Nieuwe Schoolraad 
 Op 1 april 2021 startte een nieuwe periode van 
4 jaar voor de Schoolraad. Voor alle geledingen 
werden opnieuw voldoende kandidaten 
gevonden. 
We geven je graag een overzicht van alle 
leden.  
Geleding ouders 

 Bart Van Beveren 
 Dot Depraetere 
 Ellen Wulgaert 
 Hilde Hanssens (plaatsvervanger) 

Geleding personeel 
 Daphné Vercoutere 
 Sylvie Vankerkhove 
 Mieke Vandenabeele 
 Karolien Van der Mast (plaatsvervanger) 

Geleding lokale gemeenschap 
 Veronique Vande Walle (voorzitter) 
 Katrien Malaise (secretaris) 

De directies van beide scholen, Trien en Paul, zetelen als raadgevers in de 
Schoolraad. De Schepen van Onderwijs, de heer Frank De Backer, is eveneens 
aanwezig op de vergaderingen. 
We wensen de nieuwe Schoolraad dan ook alle succes toe. Meer info over de 
werking van de Schoolraad vind je in onze Infobrochure. 
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 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.   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. 

    

05/04   PAASVAKANTIE 

06/04   PAASVAKANTIE 

08/04   PAASVAKANTIE 

09/04   PAASVAKANTIE 

12/04   PAASVAKANTIE 

13/04   PAASVAKANTIE 

15/04   PAASVAKANTIE 

16/04   PAASVAKANTIE 

19/04  Groentesoep  Cordon bleu(1,6,7) Champignonsaus(1,3,7,9) Appelmoes Aardappelen(14) 

20/04  Kervelsoep  Vol-au-vent(1,7,9) Geraspte wortelen Mayonaise(3,10) Frieten(10,14) 

22/04  Tomatensoep  Spaghetti(1,3) Bolognaisesaus(1,6,10) Wortelen  

23/04  Wortelsoep  Fish fingers(1,3,10,13) Pompoenpuree(6,9,10,14)   
26/04  Groentesoep  Kipburger(1,3) Champignonsaus(1,3,7,9) Prinsessenboontjes(9) Aardappelen(14)  

27/04  Preisoep  Gehaktballetjes(1,6) Tomatensaus(1,7,9) IJsberg salade Mayonaise(3,10) Puree(6,7,9,10,14) 

29/04  Wortelsoep  Kaashamburger(1,6,7) Champignonsaus(1,3,7,9) Schorseneren(1,7,9) Aardappelen(14)  

30/04  Courgettesoep  Gebakken visfilet(4) Broccolipuree(6,9,10,14)    
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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 

 
 Woensdag 21 april 2021: pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen) 
 Woensdag 21 april 2021: vergadering Ouderraad om 19.30 uur (digitaal) 
 Vrijdag 23 april 2021: rapport voor 1ste tot 6de lj. 
 Vrijdag 23 april 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Ruien 
 Week van maandag 26 april 2021: oudercontact voor het lager 
 Vrijdag 30 april 2021: zwemmen voor 5de en 6de lj. Berchem en Ruien 

 


