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 Hallo iedereen, 
 

Hopelijk biedt de maand mei ons de nodige warmte om 
van de aangekondigde versoepelingen buiten te 
kunnen genieten. Velen onder ons kijken er heel hard 
naar uit om plaats te nemen op een leuk terrasje. 
Geniet er alvast van. 
 
Jammer genoeg kunnen we de geplande receptie voor 

de ouders van onze gevierde leerlingen op vrijdag 21 
mei a.s. wegens de gekende redenen niet laten doorgaan. Maar, uitstel is geen afstel. 
Van zodra het kan zullen we jullie volgend schooljaar heel graag hiervoor uitnodigen. 
 
Nu het weer misschien wat beter wordt, zullen heel wat meer leerlingen te voet of 
met de fiets naar school komen. We kunnen dit alleen maar toejuichen en herhalen 
graag dat dit de drukte en de veiligheid aan de schoolpoort ten goede komt. Alvast 
hartelijk dank aan de ouders om hun kinderen hierbij te stimuleren en te begeleiden 
zodat zij op een veilige manier de weg naar en van de 
school kunnen afleggen. 
 
Op zondag 9 mei mogen we natuurlijk MOEDERDAG niet 
vergeten. Een dikke proficiat aan alle mama’s!  
 
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 mee binnen in de school als het 

echt nodig is. 
 Als je iemand van de school wenst te spreken, maak je best een afspraak. 
 Houd steeds voldoende afstand (1,5 m) en 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 – voor welke reden ook – afwezig zal zijn. 
 Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen nog steeds een 

mondmasker binnen in de school. Op de speelplaats hoeven ze het niet 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. 

 Bij het verschijnen van dit nummer is het nog steeds niet 
duidelijk of de buitenklassen dit schooljaar zullen kunnen 
doorgaan. Van zodra hierover meer bekend is, brengen we 
jullie hiervan op de hoogte. De zeeklas voor het 3de en 4de 
leerjaar gaat zeker niet door op de geplande data (25 t.e.m. 
28 mei).  
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 Virtuele opendeurdag 
 Door de coronapandemie konden onze Opendeurdagen niet doorgaan. We bleven 
echter niet bij de pakken zitten… 
Voortaan kan je onze scholen ook verkennen 
vanop je computer. Dankzij de virtual tour-
technologie wandel je doorheen onze scholen en 
kom je heel wat te weten. Je vertrekt op 
www.gbsdestart.be en je ontdekt wat GBS De 
Start Kluisbergen allemaal te bieden heeft. 
Er zijn nog steeds plaatsjes beschikbaar in onze peuterklassen. Is broer of zus nog 

niet ingeschreven voor volgend schooljaar? Geen 
probleem. Maak een afspraak met de directeur 
van de school van je keuze. Ken je ouders die 
kennis willen maken met onze scholen? Geen 
probleem. Geef hen het nummer van de directeur 

van de school van hun keuze door voor een persoonlijke rondleiding. Wacht echter 
niet te lang om je kind in te schrijven. Van harte welkom! 
 
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.  
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 De pet op tegen kanker 
 Kinderen met kanker steunen en de ziekte 
bespreekbaar maken bij 
leeftijdsgenootjes. Dat is het doel van De 
Pet op tegen Kanker, de campagne van 
Kom op tegen Kanker en Ketnet. Koop 
een petpakket en zet solidair de pet op 
tegen kanker. Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker initiatieven voor 
kinderen getroffen door de ziekte.  
 
Kanker en de behandeling ervan heeft een grote impact op het leven van kinderen 
en de mensen in hun omgeving. Kom op tegen Kanker zorgt er mee voor dat kinderen 
met kanker en hun familieleden toch zo weinig mogelijk hoeven te missen. 
 
Kinderen met kanker willen graag met leeftijdsgenootjes op kamp gaan. Omdat zij 
tijdens de behandeling meestal niet mee kunnen met de jeugdbeweging, organiseert 
Kom op tegen Kanker elk jaar in juli een gratis kamp voor kinderen en jongeren van 
6 tot 17 jaar met kanker.  
 
Een weekje ravotten met leeftijdsgenoten, eens ongestoord praten met iemand die 

hetzelfde meemaakt, artsen en verpleegkundigen eens 
buiten de ziekenhuissfeer ontmoeten: voor de kinderen en 
jongeren is het kamp een onvergetelijke ervaring. 
Ook voor de ouders kan het een welkome adempauze 
betekenen. Monitoren begeleiden de kinderen, 
verpleegkundigen en artsen waken erover dat inspuitingen, 

infusen enzovoort op kamp gewoon kunnen doorgaan. 
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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. 

    
03/05  Groentesoep  Kipfilet(7,9,10) Vleesjus(1,3,7,9) Erwten(9) Aardappelen(14) 

04/05  Tomatensoep  Rundsburger(1,6) Tomaten Frieten(10,14)  

06/05  Bloemkoolsoep  Spaghetti(1,3) Bolognaisesaus(1,6,10) Wortelen  

07/05  Courgettesoep  Vissticks(1,3,10,13) Spinaziepuree(6,9,10,14)   
10/05  Groentesoep  Cordon bleu(1,6,7) Espagnolesaus(1,3,7,9) Prei(1,7,9) Aardappelen(14) 

11/05  Tomatensoep  Vol-au-vent(1,7,9) Champignons Salade & mayonaise(3,10) Rijst 

13/05  HEMELVAART  Geen school    

14/05  HEMELVAART  Geen school    
17/05  Broccolisoep  Kalkoenblokjes(9,10) Currysaus(1,7,9) Wortelen(9) Aardappelen(14)  

18/05  Bloemkoolsoep  Gehaktballen(1,6,) Tomatensaus(1,7,9) Geraspte wortelen Mayonaise(3,10) Puree(6,7,9,10,14) 

20/05  Tomatensoep  Kaashamburgers(1,6,7) Ajuintjessaus(1,3,7,9) Prinsessenboontjes(9) Aardappelen(14)  

21/05  Preisoep  Macaroni(1) Ham(6,9) Kaassaus(1,7,9) Broccoli  
24/05  PIKSTERMAANDAG  Geen school    

25/05  Wortelsoep  Stoofvlees(1,7,10) Perziken Krieltjes(7,9,10,14)  

27/05  Courgettesoep  Spaghetti(1,3) Bolognaisesaus(1,6,10) Wortelen  

28/05  Tomatensoep  Slavinken(1,3,9,10) Vleesjus(1,3,7,9) Appelmoes Aardappelen(14) 
31/05  Groentesoep  Casselerrib(10) Vleesjus(1,3,7,9) Bloemkool en tomaat Aardappelen(14)  

01/06  Pastinaaksoep  Kipfilet(7,9,10) Currysaus(1,7,9) IJsberg salade Krieltjes(7,9,10,14)  

03/06  Kervelsoep  Braadworst(1,6) Jagerssaus(1,3,7,9) Selder in bechamelsaus(1,7,9) Aardappelen(14) 

04/06  Tomatensoep  Kippennuggets(1,7,10,14) Geraspte wortelen 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 7 mei 2021: zwemmen voor 1ste en 2de lj. Berchem 
 Zaterdag 8 mei 2021: Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd 
 Woensdag 12 mei 2021: vergadering Ouderraad om 19.30 uur (digitaal) 
 Van donderdag 13 tot en met zondag 16 mei 2021: Hemelvaartweekend (geen 

school) 
 Vrijdag 21 mei 2021: zwemmen voor 3de en 4de lj. Ruien en Berchem 
 Vrijdag 28 mei 2021: zwemmen voor 5de en 6de lj. Ruien en Berchem 

 


