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AFGELASTINGEN RAPPORTEN 

T 
ot op heden werden er voor de 

kinderen van de lagere school elk 

schooljaar vier toetsenperiodes en 

rapporten georganiseerd. 

Het is de bedoeling van scholen om kin-

deren te laten ontwikkelen en niet om 

van de ene toets in de andere toets te 

vervallen. Na veel overleg in het team 

plannen we dit schooljaar maar drie rap-

porten, zodat er minder getoetst moet 

worden om rapporten te vullen.  

Planning rapporten 20-21: 

˗ Rapport I: woensdag 25/11/20 

˗ Rapport II:  woensdag 10/03/21 

˗ Rapport III:  woensdag 30/06/21 

Na elk rapport wordt er ook de moge-

lijkheid geboden tot een oudercontact, 

omdat we de juiste communicatie over 

ontwikkelingen en vorderingen enorm 

belangrijk vinden.  

Toetsen, rapporten, punten, beoordelin-

gen en observaties moeten een duidelijk 

beeld geven van de ontwikkeling van de 

kinderen en deze kunnen het best tijdens 

een gesprek worden geduid.  

Oudercontacten LS 20-21: 

˗ Rapport I: woensdag 25/11/20 

  donderdag 26/11/20 

˗ Rapport II: woensdag 10/03/21 

  donderdag 11/03/21 

˗ Rapport III: woensdag 30/06/21 

  of vroeger. 

De school zal altijd zo snel als mogelijk 

contact met de ouders opnemen, indien 

nodig. Ook ouders kunnen altijd vragen 

aan de school of leerkracht stellen. 

In de kleuterschool worden er ook ou-

dercontacten voorzien. Deze gaan 

meestal door in het 2de trimester, omdat 

we jullie kinderen dan echt kennen: 

˗ 1ste kleuterklas: 08/02 tot 10/02/21 

˗ 2de kleuterklas: 01/02 tot 03/02/21 

˗ 3de kleuterklas: 25/01 tot 27/01/21 

I 
n het Flapuitje van eind vorig school-

jaar werd heel de planning van het 

schooljaar 20-21 voorgesteld.  

Ook in de informatiebrochure van dit 

schooljaar staan heel wat afspraken en 

data vermeld. Vanwege de coronacrisis 

zal waarschijnlijk niet alles kunnen 

doorgaan zoals gepland. Daarom noteren 

we altijd in het Flapuitje wat er wordt 

afgelast of misschien wordt uitgesteld.  

Afgelastingen maand oktober: 

 Bezoek boshuis 1A en 3A van dinsdag 

06/10/20 gaat niet door. 

 Bezoek boshuis 2A en 2B van donder-

dag 08/10/20 is afgelast. 

 Bezoek boshuis 1B en 3B van vrijdag 

09/10/20 gaat niet door.  

 Bezoek boshuis 1C en 3C is afgelast. 

 Met de organisatoren van het boshuis 

is er afgesproken om deze activiteiten 

in april of mei te laten doorgaan, in-

dien mogelijk.  

 Schoolfotograaf van woensdag 

07/10/20 is verplaatst naar 21/04/21. 

 Voetbal 4x4 op woensdag 07/10/20 

gaat niet door.  

 Alle naschoolse sportactiviteiten zijn 

afgelast. Met MOEV (vroegere SVS) 

is afgesproken dat we bij code groen 

onmiddellijk onze naschoolse sportac-

tiviteiten terug opstarten.  

 Grootouderfeest van donderdag 

15/10/20 gaat niet door. 

 De kijkdagen voor nieuwe instappers 

gaan niet in de voormiddag door, maar 

wel dezelfde dag voor één ouder in 

kleine groepjes tussen 18.00 u en 

19.00 u en met hun kind natuurlijjk. 

Wanneer we activiteiten coronaproof 

kunnen organiseren, gaan deze wel door. 

Op de maandkalender kan je zien welke 

organisaties er wel doorgaan.  

SCHOOLREKENINGEN 

D 
e school rekent sommige kosten 

aan de ouders door zoals op-

vang, middag, turnuniform, 

schoolreis, activiteiten, klasfoto, nieuw-

jaarsbrieven enzovoort. 

Sinds vorig schooljaar worden de reke-

ningen digitaal via het ouderplatform 

aan de ouders bezorgd. Vanaf dit school-

jaar 20-21 werken we met maandelijkse 

rekeningen, zodat het voor alle ouders 

overzichtelijk en betaalbaar blijft.  

Periodes: 
1. Rekening 01/10: schoolrekening sep-

tember  

2. Rekening 01/11: opvang september 

en oktober 

3. Rekening 01/12: opvang november 

4. Rekening 01/01: schoolrekening ok-

tober, november en december 

5. Rekening 01/02: opvang december en 

januari 

6. Rekening 01/03: opvang februari 

7. Rekening 01/04: schoolrekening janu-

ari, februari en maart 

8. Rekening 01/05: opvang maart, april 

9. Rekening 01/06: opvang juni 

10.Rekening 01/07: schoolrekening 

april, mei en juni 

11.Rekening 01/07: opvang juni 

De rekening kan worden betaald door 

het gevraagde bedrag met de gestructu-

reerde mededeling via uw financiële 

instelling over te schrijven. 

Door het gebruik van de gestructureerde 

mededeling wordt de rekening in ons 

pakket afgeboekt. Nadien zien de ouders 

op het ouderplatform onder het tabblad 

“Rekeningen” of hun rekening is betaald 

of niet is betaald.  

Bij de digitale maandelijkse rekening 

vinden de ouders altijd een gedetailleerd 

overzicht, zodat het verschuldigde be-

drag altijd kan worden nagekeken.     



CORONA 

I 
n de maand september was corona 

heel aanwezig op onze school.  

Zowel in het 5de leerjaar, in het 1ste 

leerjaar als in het 4de leerjaar kwamen 

besmettingen voor. Liefst 11 besmettin-

gen bij kinderen en 1 besmetting bij een 

leerkracht zorgden er voor dat zowel het 

5de leerjaar als het 1ste leerjaar B en C 

voor veertien dagen in quarantaine 

moesten.  

Gelukkig hielden alle gezinnen in qua-

rantaine zich voldoende aan de opgeleg-

de coronamaatregelen, waardoor de be-

smettingen konden worden beperkt tot 

de bovengenoemde klassen.  

De coronacrisis heeft ondertussen uitge-

wezen dat het ouderplatform van goud-

waarde is om heel snel met ouders te 

kunnen communiceren.  

De school heeft altijd geprobeerd om 

snel en transparant te communiceren 

zonder namen te noemen. Dit is heel 

belangrijk om de wet op de privacy te 

respecteren en werd door alle ouders 

geapprecieerd. Hierbij wil de school dan 

ook iedereen danken om in deze moeilij-

ke periode mee te denken in functie van 

kinderen, ouders en school. Dankjewel! 

WEL OF NIET NAAR SCHOOL 

oktober 2020 
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   1 2 3 
-Vormsel 

4 
-Eerste Communie 

5 
-VRIJAF 

-Saved by the bell 
6 

-MOOS PK, 2K 

7 8 
-MOOS 1K, 3K 

9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 
-Kijkavond instap-

pers  

22 23 
-Toneel 5-6 

24 25 

26 
-Beleeftafel WO I 

voor 5A-6B 

27 28 29 30 
-Beleeftafel WOI 

voor 6A en 5B 

31 
-Herfstvakantie 

1 
-Herfstvakantie 

-Allerheiligen 

Toegelaten op school Niet toegelaten op school 

Snotneus Koorts – meer dan 38° 

Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademha-

lingsmoeilijkheden 

Lichte verkoudheid: neusloop en hoest 

zonder koorts 

Gekende chronische hoest (bij hyper-

actieve luchtwegen) 

  

Chronische lossere stoelgang of 

éénmalig waterige stoelgang 

Plotse verandering van stoelgangpa-

troon met 2 of meer waterige stoelgan-

gen per dag 

Eenmalig braken Braken met bloed of herhaaldelijk bra-

ken (geen reflux) 

  Plotse huiduitslag of blaasjes 

KIJKAVOND 

D 
e kijkdag voor nieuwe instap-

pers van woensdagvoormiddag 

21/10/20 gaat niet door.  

Wel wordt één ouder van de nieuwe 

instappers op woensdagavond 21/10/20 

tussen 18.00 u en 19.00 u uitgenodigd 

om de werking van de instroomklas te 

leren kennen. We nodigen de ouders en 

hun kind in groepjes uit, zodat we dit 

coronaproof kunnen laten verlopen.     

IJLE PRIJEN 

D 
e kleuterschool neemt deel aan 

het project “IJle Prijen” van het 

collectief MOOS. Per leeftijds-

bubbel volgen ze de wandeling “Het 

grave ravenpad”. Hieraan wordt een 

bezoek aan het bos gekoppeld.  

MOOS komt ook een aantal workshops 

“Dans en Beeld” (cornonaproof) bij elke 

leeftijdsbubbel van de kleuterschool 

organiseren. We kijken er naar uit! 


