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  maandag, 6 september 2021 

  

Beste ouder(s), opvoeder(s)  

  

Naar aanleiding van de infoavond bij aanvang van dit nieuwe schooljaar, zetten we graag enkele 
belangrijke zaken voor u op een rijtje. 

 

 Onze school is via mail te bereiken op: secretariaat@basisschool-hhart.be. Mail gebruiken 

we voor snelle, zakelijke communicatie. Op onze website vindt u de meeste recente info 

en kalenders met belangrijke data. U vindt deze op: www.basisschool-hhart.be. Tevens 

kan u ons op facebook blijven volgen. Facebook zien we als een fijn medium om anderen 

te betrekken bij het schoolgebeuren. Voor opmerkingen, verzuchtingen, … bent u steeds 

welkom in onze school. We luisteren graag, liever niet via facebook of mail. Via het 

document (GDPR) gaf elke ouder al dan niet toestemming tot het publiceren van foto’s op 

de schoolsite, klasblog en facebook. Hiermee houden we rekening. We opteren altijd voor 

algemene en geen individuele foto’s. 

 

 

 ‘Er was eens… ik deel mijn verhaal’ is de titel van ons jaarthema. We focussen dit jaar 

op verbinding aangaan via taal. Samen lezen, samen luisteren naar vertellingen, kijken 

naar de poppenkast of het theater… allemaal manieren om terug met elkaar in verbinding 

te gaan. Iets waar iedereen wellicht naar hunkert. Al even dit: op zaterdag 23/04/22 

nodigen we u graag uit op ons schoolfeest! Iets om naar uit te kijken! 

 

 De structuur van onze school werd behouden:  

o kleuterfamilie wijkschool 

o kleuterfamilie hoofdschool 

o gele familie = jongste groep (1ste en 2de lj.)  
o blauwe familie = middengroep (3de en 4de lj.) 

o groene familie = oudste groep (5de en 6de lj.) 

 

 Onze school kiest zeer bewust voor eerstelijnszorg. We zijn er van overtuigd dat de juf de 

beste persoon is om zorg te bieden aan uw kind. Zij kent uw kind het beste en heeft er de 

veiligste relatie mee. We zijn voorzichtig in het voortdurend  ‘uit de klas halen van kleuters 

of leerlingen’. Hiermee geef je snel de boodschap: Het gaat niet goed met jou, je hebt 

hulp nodig. Zorgcoördinator An Laumans wordt bijgestaan door zorgondersteuners (juf 

Lieve in de kleuterschool / juf Katrien in de lagere school) 

o zorgcoördinator An Laumans: zorg@basisschool-hhart.be 
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 Zoals alle jaren vragen we uw medewerking bij het 

brengen en halen van kleuters/leerlingen. Om de 

werking in onze school goed te laten verlopen vragen we met aandrang om de 

aanvangsuren te respecteren. Leerkrachten willen tijdig aan het werk kunnen gaan en 

voor kinderen is het vaak vervelend om laattijdig in de klas binnen te komen. Kleuters 

kunnen gerust zelf hun jas uitdoen en koek en drank op de juiste plaats leggen. Het 

stimuleren van hun zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. Om 

onze schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken voor kleuters, leerlingen, ouders en 

personeelseden roepen we op om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school  te 

komen. Indien dit voor u  niet mogelijk is, adviseren we u de wagen te parkeren op het 

Kerkplein, op de parking Delhaize of in de Moerstraat. U wint wellicht tijd en draagt uw 

steentje bij. Op de site Oudaen voorzien aan de rotonde voor de kleuterschool we 

parkeerplaatsen voor ‘kort parkeren’ voor kleuterouders.  

 

 

 Jaarlijks vragen we aandacht voor uw medewerking in de strijd tegen luisjes. Gelieve snel 

de school op de hoogte te brengen als u luisjes bij uw kind vaststelt. Op die manier 

kunnen we snel anticiperen en samen dit probleem een halt toe roepen.  

Tevens willen we nog even onder de aandacht brengen dat het toedienen  

van medicatie op school enkel kan mits doktersattest. Bedankt om hiermee  

rekening te houden. 

 

 

 In verband met afwezigheden voor leerlingen is het belangrijk te weten dat ouders 

maximum 4 keer per jaar zelf een briefje voor ziekte als afwezigheidsbewijs kunnen 

afgeven. (Dit voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen.) Opgelet: vanaf dit 

schooljaar dienen ook 5-jarigen 290 halve dagen aanwezig te zijn op school om de 

overstap naar de lagere school te kunnen maken. Afwezigheden gewettigd door een 

doktersattest tellen mee om het aantal van 290 halve dagen te bereiken. 

 

 

 Onze school opteert om te werken met overschrijvingen en vervolgens cash geld zoveel 

mogelijk te vermijden. Doorheen het schooljaar ontvangt u 5 schoolrekeningen. Bij 

onduidelijkheden mag u steeds contact opnemen met het secretariaat. Mogen we vragen 

tijdig over te gaan tot betalen? Alvast bedankt. 

 

 

 Op vastgelegde momenten voorzien we, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, 

infomomenten over uw kind. We vinden het belangrijk om samen met u de ontwikkeling 

van uw kind te bespreken. We streven naar een open en eerlijke communicatie. Durf 

bij opmerkingen of problemen de klasjuf, zorgcoördinator of directie aan te spreken. Een 

constructieve, rechtstreekse communicatie is in het belang van uw kind en onze school. 

Mail gebruiken we liever voor snelle, zakelijke communicatie omtrent praktische 

organisatie. Verzuchtingen, opmerkingen of frustraties beluisteren we graag in een  
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persoonlijk gesprek. U kan hiervoor via mail/telefoon een afspraak maken. Steeds welkom! 

In onze school behandelen we dergelijke zaken niet per mail.  

 

 A daily mile … als je dat maar weet! Ook dit schooljaar zal er met onze leerlingen en 

kleuters wekelijks gelopen worden. Hiervoor zijn goede sportschoenen (voor lagere 

school) geen overbodige luxe. Deze blijven best op school. 

 

 De voor-en naschoolse opvang (ook tijdens de middagpauze) wordt verzorgd door 

vzw Ferm. Ook de betaling gebeurt (te betalen tot 08.00 uur en vanaf 15.40 uur in HS en 

15.30 uur in WS) rechtstreeks via deze organisatie. Hierbij geef ik de nummers waarop u 

de begeleiders kunt bereiken voor of na school: 

 

o Wijkschool: 0470/ 80 52 20 

o Hoofdschool: 0470/ 80 52 17 

 

 Via de boekentas van uw kind ontving u reeds een leerlingenfiche. Wilt u deze 

nauwkeurig nalezen en eventueel aanpassen? Op deze manier kunnen we onze databank 

up to date houden. Niet onbelangrijk als we u meten contacteren bij een noodsituatie. We 

krijgen graag elke fiche snel terug met handtekening, ook al zijn de gegevens niet 

gewijzigd. 

 

 

Bedankt om deze belangrijke punten even door te nemen. 

Directie en team 
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