Nieuwsbrief
September 2020
Beste ouder(s),
Dit is onze eerste nieuwsbrief van het jaar. Voortaan mag u maandelijks een
nieuwsbrief verwachten met de belangrijkste nieuwtjes van onze school.
In deze brief heel wat over onze opstart en de eerste schoolmaand.
U kan vanaf 29 augustus deze brief ook vinden op de website van de school onder
“home/nieuwsbrieven”

Algemene maatregelen
We starten op in fase GEEL. Dit betekent: (klas)bubbels zijn niet langer een
strikte vereiste op speelplaats, in het sanitair, ... Algemene
voorzorgsmaatregelen zoals afstand, handhygiëne, mondmaskers,
regelmatig poetsen, snelle reactie bij ziekte of symptomen blijven erg belangrijk.
Verluchten van lokalen wordt een grotere prioriteit. Zwemmen en extramurosactiviteiten zijn opnieuw toegelaten. We bekijken wat hierin mogelijk is.

Brengen en halen van de kinderen
De kinderen hoeft u niet meer binnen een tijdslot te brengen. Tijdens de
openingsuren van de school (tot 8.55 uur!) komen ze binnen langs de groene poort.
De juf zal onze allerkleinsten aan de poort verwelkomen zodat ze de juiste weg naar
hun klasje vinden.
We vragen wel uitdrukkelijk van AFSTAND te houden én dat volwassenen een
MONDMASKER dragen! Gelieve dit ook op buiten de school te respecteren.
Het afhalen van de kinderen gebeurt wél binnen een tijdslot. Gelieve dit te
respecteren. U dient ook een mondmasker te dragen!!!
1.Vanaf 15.55 uur (op woensdag 11.45 uur en op vrijdag 15.05 uur): De kinderen
die met de rijen vertrekken, verlaten als eerste de school. Gelieve het voetpad
vrij te houden zodat ze vlot en veilig de school kunnen verlaten.
2.Vanaf 16.00 uur (op woensdag 11.50 uur en op vrijdag 15.10 uur): Ouders die
een kleuter ophalen, komen op de speelplaats en volgen de pijlen. Gelieve het
aangeduide parcours rustig te volgen (= lus op de speelplaats). De kleuters
staan per klasgroep te wachten op de speelplaats. Wanneer u voorbij komt,
sluit(en) de kleuter(s) aan. (De leerkrachten houden dit mee in het oog.) U
vervolgt uw weg en verlaat samen met uw kind de school. Niet blijven stilstaan
a.u.b. én voldoende afstand houden. Broers of zussen die in de lagere school
zitten, sluiten mee aan wanneer u passeert en hoeven dus niet te wachten.
3.Vanaf 16.10 uur (op woensdag 12.00 uur en op vrijdag 15.20 uur): Ouders die
een leerling van de lagere school ophalen, volgen op dezelfde manier het
parcours. Ook hier: leerlingen sluiten aan, weg vervolgen, niet blijven stilstaan
en afstand houden.
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Naar school of niet naar school?
Misschien hebt u als ouder vragen of uw kind wel of niet naar school mag. U kan
hiervoor steeds de school contacteren. Op onze website (onder nieuws) vindt u vanaf
29 augustus eveneens een beslisboom voor kleuters en lagere schoolkinderen die u
de juiste weg wijst.

Middag: eten op school of thuis
Kinderen die thuis wensen te eten tijdens de middagpauze,
mogen dat voortaan opnieuw doen. Zij mogen opgehaald
worden aan de groene poort tussen 12.10 en 12.15 uur.
Leerlingen die alleen naar huis gaan, hebben hiervoor een
schriftelijke toelating nodig van de ouders. Terugkeren naar
school dient te gebeuren tussen 12.40 en 13.10 uur.
Wie op school blijft tijdens de middag, eet in het eigen klaslokaal. We gaan
momenteel nog géén gebruik maken van de refter. Kinderen brengen dus ook hun
eigen drinkfles mee.

Openklasdag
De openklasdag van zaterdag 29 augustus gaat niet door voor de kinderen die de
school al kennen. Alleen de nieuw ingeschreven kinderen worden persoonlijk
uitgenodigd en kunnen op afspraak de school én de klas bezoeken. Wie de school
bezoekt (+12 jarigen) dient uiteraard ook een mondmasker te dragen.

Wie in welke klas?
Omdat er géén openklasdag is voor de meesten geven we graag even mee wie de
klasleerkrachten zijn:
Instapklas (schaapjesklas):
juf Tamara
3-jarigen (giraffenklas):
juf Tine
4-5-jarigen (eendjesklas):
juf Heidi
4-5-jarigen (vogeltjesklas):
juf Elien
4-5-jarigen (dolfijntjesklas):
juf Martine
1ste leerjaar:
juf Pegy
2de leerjaar:
juf Ilse
3de leerjaar:
juf Maddy (juf Melissa op vrijdag)
de
4 leerjaar:
juf Sabine
5de leerjaar:
juf Goedele, wordt momenteel vervangen door juf Ann
6de leerjaar:
juf Anouk (juf Melissa op donderdag)
Kinderen van het geboortejaar 2015 en 2016 (klassen 4-5-jarigen) zijn dus verdeeld
over 3 klassen. Ontdek vanaf 29 augustus op onze website (onder nieuws) in welke
klas de kleuters precies zitten.
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Infoavond
De infoavonden van 3 en 8 september gaan wél door, mits
enkele aanpassingen.
Op 3 september verwachten wij de ouders van de jongste
kleuters én de leerlingen van 1ste en 2de leerjaar. Op 8 september
zijn de oudste kleuters en 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar aan de
beurt. De leerkrachten verdelen de klas in 2 groepen en nodigen
u uit op een bepaald uur. De eerste groep start om 19.00 uur, de tweede groep om
20.00 uur. U ontvangt nog een uitnodiging hiervoor van de klasleerkracht.
Opgelet: om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen laten we slechts één
ouder per kind toe in de klas. Daarom zullen we uitzonderlijk ook géén drankje
aanbieden na de uitleg in de klassen.

Turnkledij
Omdat er géén pasmoment is tijdens de openklasdag geven we al wie nieuwe
turnkledij nodig heeft een pakketje mee naar huis.
Hierin zit een T-shirt en/of broekje en een invulbriefje. Gelieve de
turnkledij thuis nog eens te passen en het briefje zo snel mogelijk
terug mee te geven.
Indien alles past: alleen briefje ingevuld afgeven en naam van uw
kind in de kledij aanbrengen.
Indien iets moet gewisseld worden: netjes terug bezorgen mét ingevuld briefje.
Wij zorgen dan voor een ander maatje.
Graag een seintje in de agenda wanneer uw kind een nieuwe outfit nodig heeft.

Buitenschoolse opvang
Kinderen die gebruik maken van de opvang in KADEE worden apart opgehaald.
Gelieve een kaartje aan hun schooltas te hangen zodat het ook voor leerkrachten
snel duidelijk is wie naar de opvang moet. Vanaf dit jaar verzamelen deze kinderen
immers in de refter voor ze vertrekken naar KADEE.

Belangrijke data
U kan op de website van de school (home/kalender) steeds de
data vinden van activiteiten van onze school. Hier staan
(voorlopig onder voorbehoud!) ook al de data van de
zwemlessen.
Opgelet: er is een wijziging in de data van de studiedagen: 17
maart is er géén studiedag. Deze is verschoven naar 10 maart.

Heilig Hartschool Koningshooikt maakt deel uit van
VZW christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.

Nieuwsbrief
September 2020
Voor volgende maand staan alvast volgende activiteiten gepland:
Za 29 aug Openklasdag: uitzonderlijk voor de NIEUW ingeschreven leerlingen
Di 1
sep Eerste schooldag
Do 3
sep Infoavond voor jongste kleuters, 1ste en 2de leerjaar
Di 8
sep Infoavond voor oudste kleuters, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Do 10 sep Leeruitstap 3de lj.: Rivierenhof
Do 10 sep Ouderraad
Ma 14 sep Start verkeersweek
Di 15 sep Leeruitstap eendjesklas: Tivoli
Vr 18 sep Strapdag
Zo 20 sep Spaghettidag ouderraad
Ma 21 sep Start gezonde week
Zo 27 sep Eerste communie
Ma 28 sep Vrijaf: facultatieve verlofdag
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