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Vrijdag 20 augustus 2021. 

 

Beste ouders 

 

 

De start van het nieuwe schooljaar komt met rasse schreden dichterbij. We starten alvast met een 

vernieuwde schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/. De nieuwsbrieven, kalender 

(vakantiekalender en planning) en andere documenten & informatie kan je op deze manier raadplegen. 

Neem alvast een kijkje! 

 

In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, starten we niet geheel “corona-vrij”. Dit betekent dat we nog 

steeds moeten rekening houden met de basisregels en met de afspraken zoals die gelden in de brede 

maatschappelijke context. 

 

Dit heeft gevolgen voor de start van ons schooljaar. Meer bepaald voor de opendeurdagen en de info-

momenten. 

 

1) Opendeur voor alle kinderen en hun ouders op maandag 30 augustus 2021 tussen 17 en 19 uur. 

Nieuwe & instappende leerlingen kunnen reeds terecht vanaf 16 uur. 

 

We vinden het belangrijk dat onze schoolkinderen op voorhand kunnen kennismaken met de juf of 

meester  en dat ze weten in welke klas ze terecht komen. Daarom laten we de opendeurdag doorgaan. 

Je kan even binnen lopen en kennis maken met de kleuterjuf, klastitularis uit de lagere school en nieuwe 

klas. De zorgcoördinator en directeur kan je die dag ook aanspreken. De kinderen van de lagere school 

krijgen die dag reeds enkele boeken en schriften mee om te kaften. Bij de turnleerkracht kan een nieuw 

turnpak aangeschaft worden in de polyvalente zaal bij juf Nele(enkel voor kinderen van de lagere 

school).  

We vragen om rekening te houden met deze afspraken : 

• Beperk je deelname tot één ouder per gezin. 

• Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt. 

• Hou 1,5 m afstand van andere gezinsbubbels. 

• Ontsmet je handen bij het binnengaan van de klas. 

• De kinderen van hetzelfde gezin blijven de ganse tijd bij de begeleidende ouder. 

 

• De ouders van de lagere school kunnen binnen komen langs de grote poort zoals gewoonlijk.  

De ouders van de kleuters komen BIJ VOORKEUR  langs de poort van de nieuwe 

kleuterspeelplaats. Betreed de kleuterklas via de openstaande ramen en verlaat de klas langs de 

gang (of kleuterrefter voor de bloemen- en sterrenklas). 

• Beperk je bezoek aan de klas tot max. 10 minuten.  

• Er zijn max. 5 ouders (met kinderen) toegelaten per klas. Wacht even buiten indien nodig. 

• Voor de klassen van het 1ste t/m 4de lj (nieuwbouw) gaat men binnen langs de trap aan de 

straatkant en komt men naar beneden langs de trap van de hoofdingang. (éénrichtingsverkeer) 

• De leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj komen alleen naar boven om hun leerkracht te groeten en 

hun boekenpakket af te halen tussen 16.30 en 18.30 uur. Tussen 16.00 en 16.30 en tussen 18.30 

en 19.00 kunnen ouders van het 4de, 5de of 6de lj die nood hebben aan een kort overleg met de 

leerkracht een afspraak maken per mail. De mailadressen zijn terug te vinden op de website van 

de school.  
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2) Info-avonden enkel voor ouders (alle klassen kleuter en lager)! 

 

De info-avonden gaan door op het tijdstip zoals voorzien . We klastitularissen geven informatie over 

de manier van werken in de klas. Mis deze avonden zeker niet! Deze zijn uitsluitend voor ouders. 

We vragen om rekening te houden met deze afspraken : 

• Beperk je deelname tot één ouder per gezin. 

• Draag je mondmasker van zodra je op het schoolterrein komt. 

• Hou 1,5 m afstand bij voorkeur ! 

• Ontsmet je handen bij het binnengaan van de klas. 

• De ouders van de lagere school kunnen binnen komen langs de grote poort zoals gewoonlijk.  

De ouders van de kleuters komen BIJ VOORKEUR  langs de poort van de nieuwe 

kleuterspeelplaats. Betreed de kleuterklas via de openstaande ramen en verlaat de klas langs de 

gang (of kleuterrefter voor de bloemen- en sterrenklas). 

 

In de kleuterschool:  

o Zonneklas (juf Evelien) en vlinderklas (juf Liezelot) (jongste kleuters en peuters) 

o Sterrenklas (juf Tania en juf Stephy) en bloemenklas (juf Chantal)  

o Kikkerklas (juf Marleen) en uilenklas (juf Julie) (oudste kleuters) 

→ vrijdag 27 augustus 2021 van 19.30 tot 20.30 

 

In de lagere school:  

o 1ste leerjaar en 2de leerjaar 

→ donderdag 26 augustus 2021 van 19.30 tot 20.30 

 

o 3de leerjaar en 4de leerjaar  

→ dinsdag 7 september 2021 van 19.30 tot 20.30 

 

o 5de leerjaar en 6de leerjaar  

→donderdag 9 september 2021 van 19.30 tot 20.30 

 

Voorafgaand aan de infomomenten in de klassen voor ouders zal juf Katrien, onze ICT-coördinator, 

uitleg geven over het inloggen via het google-account van de school voor ouders die hier uitleg over 

wensen. Deze uitleg zal telkens starten vanaf 19.00 in de turnzaal. Ouders die dit wensen bij te wonen 

kunnen eventueel hun laptop meebrengen. 

 

 

Graag tot dan ! Ik hoop jullie allen te mogen ontmoeten op deze momenten! Ik wens iedereen een fijn 

schooljaar met een spetterende start op woensdag 1 september 2021 want SAMEN KUNNEN WE MEER ! 
 

Namens het schoolteam 

Stefanie Van den Bussche 
 

 

Anders dan gemeld op de laatste nieuwsbrief zullen de klaslijsten gemaild worden én uitgehangen 

worden in de lange gang omwille van de ‘corona-richtlijnen’.   

→ voor de lagere school op donderdag 26 augustus rond 16.00 

→ voor de kleuterschool op vrijdag 27 augustus rond 16.00 
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