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donderdag, 1 september 2022 

 
 
Beste ouder(s), opvoeder(s)  
 

 

Wij zijn gestart… iedereen vond z’n plaatsje, het weerzien was fijn, voor heel wat nieuwe kleuters en 
leerlingen een spannende 1ste dag. 
We maken graag van onze school een gemeenschap waar kinderen, leerkrachten, ouders en opvoeders zich 
thuis voelen. We kijken er naar uit om jullie vaak te ontmoeten, altijd welkom! 

 
 
 
Bij aanvang van het schooljaar zet ik voor u nog enkele belangrijke zaken op een rij.  

  

• Niet alle helden dragen een cape. Heldendaden zitten vaak verstopt in klein dingen. Ze gebeuren vaak 
spontaal en af en toe is er moed voor nodig. Helden met een missie… ze maken de wereld 
mooier!’ wordt dan ook ons nieuw jaarthema. Samen met kleuters en leerlingen ontmoeten we helden 
en gaan we op zoek naar de held in onszelf.   
 

• Sinds 01/09/22 werken we met een nieuw softwarepakket voor leerlingenadministratie. Eerstdaags wordt 
er een fiche met persoonsgegevens verdeeld. Graag hadden we zo snel mogelijk van elk kind deze 
fiche terug. Mogen we met aandrang vragen de gegevens goed na te kijken en eventueel wijzigingen in 
DRUKLETTERS aan te brengen. U zal merken dat er mogelijk telefoonnummers dubbel worden 
weergegeven. Dit hebben we intern nog goed te zetten. Belangrijk is dat u even controleert of de 
nummers juist zijn. Op deze manier kunnen we onze databank updaten. Bedankt voor uw medewerking.  

 

• In het kader van A daily mile is het belangrijk dat alle leerlingen (kleuters voorlopig nog niet) goede 
loopschoenen dragen tijdens het lopen. We adviseren om deze sportschoenen op school te laten staan 
zodat deze dagelijks kunnen worden aangetrokken. Bewegen is gezond, liefst wel met aangepast 
schoeisel.  

 

• In het kader van ‘sfeer en gezelligheid’ en ook wel ‘hoe houden we onze school proper’ dragen alle 
leerlingen sloefjes. Schoenen worden alvorens de klas binnen te gaan  
netjes weggezet, pantoffels gaan aan. Omwille van veiligheid vragen we  
om een extra paar ‘turnpantoffels’ te voorzien. In combinatie met  
textielstiften kunnen we hiermee nog iets leuk doen ook.  
 

• Infoavonden:   
o kleuterschool: dinsdag 06/09 om 19.00 uur (praktische info volgt via mail) 
o lagere school: donderdag 08/09 om 19.00 uur (praktische info volgt via mail)  

 

• U ontvangt deze week een mail met aanpassingen aan het schoolreglement. We vragen om via een 
document (zie boekentas) uw akkoord te bevestigen. Graag dit document ondertekend terugbezorgen aan 
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de klasjuf, alsook het document GDPR waarop u al dan niet uw toestemming geeft voor het gebruik van 
beeldmateriaal en andere gegevens van uw kind. Binnen de nieuwe privacywetgeving willen we zorgzaam 
omgaan met gevoelige informatie.    

 

• Zwemmen: Het is ons dan toch gelukt om opnieuw de mogelijkheid tot zwemmen aan te bieden aan 

alle leerlingen en vanaf januari ook aan de kleuters van 3K. Wegens sluiting van het zwembad in 

Wijnegem wijken we uit naar Sportoase Brasschaat. Er zal voortaan elke vrijdag gezwommen 

worden, uw kind komt om de 14 dagen aan de beurt. Via het agenda kunt u opvolgen wanneer uw 

kind gaat zwemmen. Zwembeurten worden ook opgenomen op de maandkalender. De zwembeurt 

gaat door op vrijdag van 12.30 uur tot 13.00 uur. (Vertrek op school om 11.50 uur / alle leerlingen 

blijven ineten). Concrete info m.b.t. middagpauze en voorschriften zwemkledij ontvangt u eerstdaags. 

 

• Uw kind verdient een veilige schoolomgeving. Ik durf dan ook stellen dat elke volwassene die 

onze schoolomgeving betreedt, mee verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen. Eigenlijk 

is het simpel: 

o U parkeert ‘ENKEL’ op de voorziene parkeerplaatsen op de parking 

o U steekt over via het zebrapad 

o U rijdt TRAAG: Oudaen = zone 30 

o U geeft VOORRANG aan voetgangers en fietsers 

o Wildparkeren kan NIET 

o U respecteert de rijrichting 

o Wachten voor schooltijd of na schooltijd doet u op het voetpad of onder de luifel 

Wees een held       en draag er mee zorg voor dat kleuters en leerlingen veilig in en uit de school 

komen! 

• Omgevingswerken binnendomein: Na de herfstvakantie starten wellicht de laatste 

omgevingswerken in het binnendomein achter de kleuterschool. Het domein wordt voor kleuters en 

leerlingen aangepast: overkapping van fietsenstalling, fietsparcours, zandbak, verwijderen van 

gemalen asfalt, schorsbedekking, … Als éénmaal de werken starten verneemt u via mail op welke 

manier het domein gedurende de werken gebruikt zal worden. Deze werken zullen vermoedelijk 3 

maanden duren. 

 

• Digisprong… of aan de slag met Ipads. Vanaf oktober zullen de leerlingen in het 5de lj. en 6de lj. elk 

beschikken over een Ipad om in de klas aan de slag te gaan. Betrokken ouders worden hierover 

uitgebreid geïnformeerd. Voor kleuters en andere leerjaren zijn er chroombooks en Ipads die flexibel 

kunnen worden ingezet. Ook onze kleuters zullen snel kunnen beschikken over een digitaal speel-en 

leerbord.    
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• Voor- en naschoolse opvang:  

o Deze wordt verzorgd door Ferm. Zij zorgen voor de begeleiders, het spelmateriaal en de 
facturatie.   
o Indien u Ferm wil contacteren kan dit via: adm.bko.schilde@samenferm.be  
o Opgelet: indien u gebruik wil maken van voor-of naschoolse opvang bent u verplicht een 
overeenkomst te ondertekenen en een inlichtingenfiche ingevuld af te geven. Ook het toezicht 
tijdens de middagpauze wordt verzorgd door Ferm (Voor nieuwe kleuters/leerlingen: documenten 
te verkrijgen via het secretariaat of via Ferm zelf) 

  
• Medicatiebeleid: Binnen onderwijs mag medicatie enkel gegeven worden op voorschrift van de 

arts. Deze wetgeving hebben we in het kader van veiligheid te respecteren. Hiervoor vragen we uw 
medewerking. We adviseren u tijdens een doktersbezoek waarbij medicatie wordt voorgeschreven, 
de arts hieraan te laten herinneren. U gebruikt hiervoor het document van de school (zie bijlage) of 
een attest door uw arts afgeleverd waarop de naam van de medicatie en de toedieningswijze vermeld 
wordt. Indien u geen bezoek brengt aan de dokter en toch wenst dat u kind medicatie neemt, vult u 
zelf een document in (zie bijlage). Zonder doktersattest of attest van een ouder wordt er geen 
medicatie toegelaten op school.  

 
• Brengen en halen van kinderen: 

o Kleuters: Via de ijzeren kleuterpoort (opgelet: deze poort sluit om 08.40 uur / Laatkomers 
vinden toegang via de poort van het middelbaar 

o Leerlingen:  
o enkel in en uit via de houten poort (ijzeren poort niet te gebruiken of enkel in geval 

van nood) 
o om 15.25 uur verzamelen alle leerlingen in hun wachtvak op de speelplaats. Fietser of 

leerlingen die met de rij alleen naar huis gaan verlaten de school via de kleuterpoort. 

 

• Kriebelhaar: Na elke vakantie roepen we ouders en opvoeders graag op tot controleren van haren 
m.b.t. luisjes. Om te vermijden dat luizen de bovenhand krijgen op school, is het belangrijk dat 
iedereen meewerkt ter preventie. Mag ik vragen het hoofd van uw kind te controleren en indien 
nodig de school te verwittigen zodat we andere ouders kunnen verwittigen alert te zijn en over te 
gaan tot behandelen indien nodig. Luisjes kunnen erg vervelend zijn, een doeltreffende opvolging is 
noodzakelijk! 
 

• Info: Bij deze wil ik nog even benadrukken dat u heel veel info over activiteiten en nieuwtjes… kan 
terugvinden op onze site: www.basisschool-hhart.be , ook op facebook en straks ook op Instagram. 
Ik nodig u dan ook graag uit om regelmatig een kijkje te nemen. Tevens mailen we maandelijks een 
maandkalender, handig voor aan de ijskast.  

  
   

Aan iedereen, een fijne start!  
  
Met vriendelijke groeten  
Pascale Van Haute  
directeur  

mailto:secretariaat@basisschool-hhart.be
mailto:adm.bko.schilde@samenferm.be
http://www.basisschool-hhart.be/

