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Beste ouders,
Nog twee nachtjes slapen en het is weer zo ver:
onze schooldeur zwaait open, er is weer kindergekwetter en getater, de digitale schoolborden
floepen aan, de voetballen vliegen in het rond, de nieuwe juf of meester staat voor de klas…
Kortom, we blazen het nieuwe schooljaar met goede moed weer leven in.
Woensdag 1 september beginnen we met een halve dag die vooral in het teken zal staan van
ontmoeting en groepsdynamiek.
Wegens de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest dienen wij op te starten met de strikte
maatregelen die ook in juni van kracht waren.
Afscheid nemen op woensdagochtend zal voor de ouders, hopelijk voor de laatste keer, snel,
gestructureerd en met mondmasker dienen te verlopen aan de schoolpoort.
Voor de ouders van de eerste kleuterklassers maken we een kleine uitzondering. Zij kunnen voor een
korte babbel bij de juf terecht en worden hiervoor, met hun kleuter, tijdelijk naar de schooltuin
geleid.
Woensdag brengt jullie kind een informatiemap mee naar huis. Al wat je moet weten over het
nieuwe schooljaar staat hierin vermeld. Vergeet niet om alle inlichtingen en data goed door te
nemen, te noteren of te bewaren.
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe en vertrouw op een prettige, productieve en succesvolle
samenwerking.
Luc Cornelis, directeur VVB

Een antwoord op enkele veelgestelde vragen:
Is er op woensdagnamiddag 1 september al namiddagopvang?
Ja. Er is betalende, opvang vanaf woensdag 1 september. We rekenen er wel op dat ouders het
gebruik van de naschoolse opvang zo veel mogelijk beperken.
Kunnen de leerlingen en kleuters warm eten op school?
Neen. Er worden dit schooljaar geen warme maaltijden voorzien voor de kinderen. Iedereen brengt
dagelijks zijn eigen lunchpakket en drinklfles met water mee naar school. Deze eigen drinkfles kan
met water nagevuld worden op school.
Mogen de kinderen sapjes of frisdrank meebrengen?
Neen. Ons gezondheidsbeleid bant alle suikerhoudende dranken tijdens de gewone schooldagen.
Tijdens sporadische schoolfeesten op zaterdag kan een uitzondering gemaakt worden.
Is het schoolteam hetzelfde gebleven?
Neen. Er zijn wat wijzigingen gebeurd.
Juf Veronique verliet het team en gaat aan de slag in een school nabij haar woonplaats. Zij wordt in
de 6de klas vervangen door meester Peter. Juf Winke wordt onze nieuwe zorgcoördinator.
Juf Marianne is met pensioen en wordt in het zorgteam vervangen door juf Ann.
Vind ik recente schoolinfo terug op de schoolwebsite?
Jazeker. Ga naar hiervoor snel naar www.vrijevlaamsebasisschool.be

