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Beste ouders en lieve leerlingen, 
 
Het schooljaar zit er bijna volledig op! 
Het werd een jaar met fijne momenten maar ook verrassingen. Covid19 zorgde voor de 
grootste verrassing waar niemand op voorbereid was. We moesten thuisblijven en 
kwamen 10 weken later terug naar school in bubbels. 
Wie had dit ooit durven denken? 
 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om het schooljaar tot een goed einde te brengen. 
Door de vele aanpassingen was het overal zoeken en was de organisatie niet altijd 
eenvoudig. 
Als school zijn we blij dat we in elke fase aanpassingen konden maken om onze leerlingen 
te blijven begeleiden gedurende de laatste maanden van het schooljaar. 
Ik wil de ouders bedanken voor de fijne reacties die we kregen op onze corona-werking in 
de voorbije weken. Het steunde ons en gaf ons energie als het even moeilijk ging.  
 
 
Via deze mail krijgt u heel veel informatie ivm volgend schooljaar. Gelieve deze goed te 
lezen en bij eventuele vragen een via mail te richten aan de klasleerkracht of aan de 
directie obdirectie@sintjv.be  
 
 
Op onze schoolwebsite vindt u onze schoolbrochure waar u onze visie en alle belangrijke 
afspraken kan nalezen. 
De belangrijkste wijzigingen voor 2020-2021 geven we hieronder reeds mee: 
 

 De prijzen worden aangepast: 

o Middagtoezicht : € 1  
o Te laat afhalen in de opvang : € 5 extra 
o Sportbroek : € 10  (niet verplicht om op school aan te kopen, het moet wel een 

blauwe gymshort zijn) 
 

 Vanaf volgend schooljaar zullen we geen schoolmelk meer aanbieden in de klas.  
Dit werd met de schoolraad, oudercomité en leerkrachten besproken. 
Uw kind kan zeker water drinken in de drinkfles die u meegeeft naar school. 
Indien we nog voorraad hebben, zullen we melk in de eerste weken aanbieden voor wie 
wil. 

 
 In België geldt voor alle kinderen leerplicht: ouders moeten hun kind laten leren (≠ 

schoolplicht).  Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt.  
De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België.  Men wil de 
leerplicht verlagen naar 5 jaar. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-tot-18-jaar).  
Die leerplicht zal bestaan uit de aanwezigheid van minimaal 275 halve dagen in een 
Nederlandstalige erkende kleuterschool. Volgend schooljaar zal u hier zeker meer over 
horen! 
 
 



Voor elke afwezigheid van 4 dagen of meer afwezigheid wegens ziekte, heeft uw kind een 
doktersbriefje nodig (zie schoolreglement - afwezigheden).  

 
Vanaf 5 halve dagen afwezig zonder geldige reden melden we dit aan het CLB en kan er een 
begeleidingstraject opgestart worden.  
 

Eventuele aanpassingen in verband met de maatregelen bij een noodsituatie zoals nu met 
COVID19, zijn tijdelijk en werken we zo goed mogelijk uit voor alle betrokken partijen. Deze 
worden niet opgenomen in een standaard schoolbrochure. Dankjewel voor uw begrip. 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een document dat u ondertekent voor akkoord 
ivm de aanpassingen en het schoolreglement. Ook uw persoonlijke  gegevens voor de school kan u 
dan nog eens controleren zoals een adreswijziging, telefoonnummers, mailadressen, allergieën 
van uw kind, … 
 
Tijdens de laatste dagen vragen we aan de ouders om de verloren voorwerpen nog eens 
goed te bekijken die we elke dag buiten klaarleggen aan de bruine poort aan de kerk. 
Jassen, truien, handschoenen, koekendoosjes, … er liggen heel veel mooie zaken tussen 
die we graag terugbezorgen. Alle kledingstukken die blijven liggen, worden in juli naar 
spullenhulp gebracht. 
Gelieve steeds een mondmasker te dragen bij het afhalen en het brengen van de 
kinderen. Dankjewel om deze moeite te doen! 
 
We zijn blij dat er bijna geen families onze school verlaten wegens een verhuis. De 
families die de school verlaten wensen we het beste toe. 
We willen ook langs deze weg de families met hun jongste kinderen in het zesde leerjaar 
het beste toewensen. Voor die kinderen staat een nieuwe start voor de deur in het 
secundair onderwijs. Dankjewel voor het fijne samenwerken en het vertrouwen in de 
school doorheen de voorbije jaren! 
 
We nemen deze zomer ook afscheid van juf Els die bij ons middagtoezicht en studie 
opneemt. We danken haar hartelijk voor de vele jaren dat ze bij ons werkte, zorg droeg 
voor de kinderen in de eetzaal, op de speelplaats en in de opvang. Ze gaf ook de kippen 
eten in het weekend en op vakantiedagen. We zullen haar missen! 
 
Vandaar de volgende oproep : de school zoekt vrijwilligers voor het middagtoezicht (11.40 
u tot 12.55 u) of de naschoolse opvang (15.45 uur tot 18 uur). Gelieve te mailen naar 
obdirectie@sintjv.be voor meer informatie. 
 
 
Via deze infobrief laat ik ook weten dat juf Lotte en juf Imke niet kunnen starten in 
september. We bedanken hen voor de fijne samenwerking en wensen hen nog veel 
succes toe in hun verdere loopbaan. 
Juf Joke, juf Tiene en juf Renske zullen wel bij ons herstarten op 1 september.  
We zijn blij dat ze in ons team kunnen blijven. 
Meester Dirk zal ook opnieuw van de partij zijn. 
In de kleuterschool wisselen juf Gwen (1ste kleuterklas) en juf Jolien (plusjuf in de 2de 
kleuterklas) van opdracht. We wensen hen veel succes toe! 
 
 
 
 
 
 



 
Voorlopig maken we een afspraak op dinsdag 25 augustus om elkaar terug te zien 
tijdens het open-klas-moment tussen 17 en 18 uur. Dan kan iedereen kennis maken met 
de nieuwe klasvrienden, de nieuwe leerkracht en het nieuwe lokaal. We vragen wel dat de 
ouders een mondmasker tijdens dit bezoek. 
 
De klasverdeling voor volgend schooljaar zal 3 dagen te zien zijn op de klasblog (zwarte 
knop op de startpagina van de schoolwebsite https://www.vbsoudebareel.be/ . 
 
Volgend schooljaar willen we nog steeds vragen dat de ouders bij het afhalen en brengen 
van hun kind aan de schoolpoort een mondmasker dragen.  
Op hele school moeten het personeel en alle leerkrachten bij contact met andere 
volwassenen een mondmasker dragen en in de lagere school draagt de leerkracht ook 
een mondmasker in de klas. 
 
Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. We hoorden woensdag 24 juni dat 
we in fase geel voor het onderwijs mogen herstarten, dit wanneer het risiconiveau blijft 
zoals het nu is. Onze schoolwerking zal nog met enkele kleine corona-aanpassingen 
gebeuren maar de kinderen zullen hiervan weinig merken. 
 
 
 
Schooluren (dezelfde uren van voor de Corona-tijd) :  
 
Van 7.30 uur – 8.10 uur : betaalde voorschoolse opvang 
Van 8.10 uur – 8.25 uur : opvang 
Van 8.25 uur – 11.40 uur : les 
Van 11.40 uur – 12.55 uur : betaalde middagopvang 
Van 12.55 uur – 13.10 uur : opvang 
Van 13.10 uur – 15.30 uur : les 
Van 15.30 – 15.45 uur : opvang 
Van 15.45 tot 18.00 uur : betaalde naschoolse opvang 
 
 
 
In de loop van volgend schooljaar zullen de verbouwingen aan de groene zaal starten 
(boterhammenrefter lagere school) en daarna aan de klassen in de rotonde (peuterklas en 
1ste kleuterklassen). 
 
 
 
 
 
We wensen iedereen alvast een deugddoende vakantie toe en we kijken nu al uit naar een 
fijn nieuw schooljaar! 
 
Een zomerse groet vanwege het hele SJC team, 
Directeur Katleen  
 
 

 
 


