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30 augustus 2021 

Beste ouders, 

Hallo, bonjour, ola, salam, merhaba, hola, hej, ni hao, ciao, privet, 嘿, hey, …  nog 2 keer slapen 
en het nieuwe schooljaar gaat van start. 
 
Ons jaarthema  ‘Geluksvogels willen we zijn!’  gaat zijn 2de jaar in. 
Vijf nieuwe geluksvogels zullen de kinderen dit jaar nieuwe kwaliteiten leren kennen en erkennen.  
 
Aan het briefhoofd ziet u dat er een aanpassing gebeurde. De 4 visiewoorden voegden we toe! 
Deze 4 belangrijke woorden zijn de kapstokken van onze schoolwerking. 
 
Verbondenheid , vertrouwen, zorgzaam en groeikansen … daar staan we voor op school. 
Met de kracht van deze woorden willen we zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere 
externen mee op weg nemen in een fijne samenwerking. 
 
 
Enkele belangrijke infopunten bij de start van dit nieuwe schooljaar: 
 
Aanwezigheid : we verwachten alle kinderen elke dag op school. De bel gaat om 8.25 uur zodat we 
rustig naar de klas kunnen gaan. Op tijd komen is belangrijk zodat iedereen erbij is wanneer de 
schooldag start. 
 
Afwezigheid : wie afwezig is , verwittigt de school voor 8.30 uur via mail of telefoon (09/229.25.07). 
Vanaf de 3de kleuterklas brengt elk kind bij iedere afwezigheid een afwezigheidsbriefje binnen en is 
elk kind leerplichtig. Het aantal afwezige dagen in de 3de kleuterklas kan bepalend zijn om een 
eventuele overstap naar het 1ste leerjaar te weigeren.  
Vanaf 4 dagen afwezigheid is een doktersattest verplicht.  
 
Vanaf dit schooljaar wordt er in het begin van de 3de kleuterklas een taalscreening afgenomen zodat 
het taalniveau in de 3de kleuterklas duidelijk wordt. Vandaar nog eens de oproep aan alle ouders om 
de Nederlandse taal voldoende ontwikkelkansen te geven bij jonge kinderen. 
De Salto-toets in het eerste leerjaar blijft behouden. 
In het 1ste, 2de , 3de, 4de en 5de leerjaar wordt de LVS test (Leerling VolgSysteem) afgenomen en in het 
4de en 6de leerjaar wordt de IDP (interdiocesane proef) afgenomen. Deze toetsen zijn belangrijk voor 
de opvolging van onze leerlingen en de kwaliteitspeiling van ons onderwijs binnen de school. 
 
COVID 19 : we blijven elke ochtend de handen van alle kinderen ontsmetten aan de poort. 
Bij koorts of andere ziektesymptomen vragen we om uw kind even thuis te houden en een dokter te 
raadplegen. 
Quarantaine van onze leerlingen, leerkrachten en klassen wordt nog steeds bepaald door de arts en 
het CLB-team. 
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Mondmaskerplicht : 
 GEEN mondmasker voor de leerlingen. 

WEL een mondmasker voor volwassenen: ouders, leerkrachten, logopedisten, ondersteuners, … 
 
Maaltijden : door de werkzaamheden op school kunnen we nog steeds geen warme maaltijden 
aanbieden.  
Kleuters en leerlingen tot het 2de leerjaar eten boterhammen en drinken water uit een glas/beker in 
de eetzaal. 
Vanaf het 3de leerjaar eten de leerlingen boterhammen en drinken uit hun eigen drinkfles in de 
tijdelijke refter in de Beelbroekstraat. 
We hopen dat we na de krokusvakantie opnieuw kunnen overschakelen op warme maaltijden. 
  
De vernieuwing van de speelplaats aan de Antwerpsesteenweg is leuk en wij kijken uit naar de 
afwerkingsfase met speelelementen en een nieuw afdak. 
Dit zal pas eind september ten vroegste gebeuren. Tot dan hebben we geen schuilplek bij regenweer. 
Gelieve zeker elke dag een regenjas te voorzien zodat uw kind ook bij onverwachte regenbuien 
verder kan spelen. 
 
 
Dit schooljaar gaat het 6de leerjaar voor de laatste keer op sneeuwschool. 
Daarna zal het 6de leerjaar fijne avonturen beleven in eigen land (Ardennen). 
 
Dit schooljaar zullen de kinderen van het 2de leerjaar die vorig schooljaar hun eerste communie niet 
konden doen, dit kunnen vieren op 18 september 2021. 
We hopen dat we daarna op 26 mei 2022 de eerste communie gewoon kunnen laten doorgaan voor 
de kinderen in het eerste leerjaar. 
 
 
Brengen en afhalen van leerlingen op school : 

 Vanaf 7.30 uur is er ochtendopvang in de kleine school (ingang aan de kerk!) 
Kinderen wachten niet aan de poort uit veiligheidsredenen. Wie te vroeg naar school komt, 
gaat naar de opvang (ook in de Beelbroekstraat). 
 
Tussen 8.10 – 8.25 uur gaan er nog extra poorten open.  

o In de Beelbroekstraat 33 voor de kinderen van het 3de tot 6de leerkaar. 
o In de Schuurstraat aan de kleuterspeelplaats voor peuters en 1ste kleuterklas. 
o In de Schuurstraat via fietshekken voor iedereen die met de fiets is. 
o In de Schuurstraat (nieuw zwart hekken) voor de kinderen van de 2de kleuterklas tot 

2de leerjaar. 
o Aan de Antwerpsesteenweg 988 via de poort aan de kerk voor de kinderen van de 

2de kleuterklas tot 2de leerjaar. 
 

 Om 11.40 – 11.50 uur gaat de nieuwe zwarte poort open in de Schuurstraat en het grijze hek 
in de Beelbroekstraat voor wie ’s middags naar huis gaat eten. 



Sint-Janscollege basisschool 
Oude Bareel 

 

Sint-Janscollege basisschool Oude Bareel 
Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33 ; 9040 Sint-Amandsberg 

09/229.25.07 

 
 
 

 Om 12.55 – 13.10 uur gaat de nieuwe zwarte poort open in de Schuurstraat en het grijze hek 
in de Beelbroekstraat voor wie ’s middags naar huis ging eten. 
 

 Om 15.30 uur gaat de bel, daarna gaan de poorten open aan de kerk, in de Schuurstraat en 
de Beelbroekstraat om alle kinderen naar huis te laten gaan. 
Ouders blijven op afstand van de rijen en dragen een mondmasker op en rond de school. 
Dankjewel! 
 

 Tussen 15.45 en 16.30 uur sluiten de schoolpoorten zodat elke opvang/studie rustig kan 
verlopen. 
Vanaf 16.30 uur kan u uw kind vrij ophalen via de poort aan de kerk of het grijs hekken in de 
Beelbroekstraat 33. U klopt even aan bij het lokaal van de studie en wacht dan buiten op uw 
kind. Dit om drukte in de gang te vermijden. 
 
De studie van het 1ste en 2de leerjaar eindigt om 16.30 uur en daarna sluiten de kinderen aan 
in de opvang. 
De studie van het 3de tot 6de leerjaar eindigt om 17 uur in de Beelbroekstraat. Daarna komt 
de studierij naar de Antwerpsesteenweg en sluiten de kinderen aan in de opvang. 
De opvang eindigt om 18 uur. Er is GEEN noodopvang meer bij juf Caroline in de 
Schuurstraat. 
 

 Vanaf 17.15 uur zijn alle kinderen in de opvang aan de Antwerpsesteenweg en kan u via de 
poort aan de kerk binnen. De kinderen spelen in de tuin, op de speelplaats of zijn in de zaal. 
 
 

We vragen aan alle (groot)ouders om nog niet op de speelplaats te komen bij het brengen van de 
kinderen!  Dankjewel voor uw begrip. 
 
 
Klasvergadering  
Begin september houden we naar traditie een klasvergadering waarbij u de belangrijke zaken over 
de klaswerking en leerinhoud verneemt van de klasleerkracht. 
Door de COVID maatregelen kan dit nog steeds niet op de gewone manier doorgaan maar we willen 
dit wel met aanpassingen laten plaatsvinden omdat het zo belangrijk is. 
 
De klasvergadering gaat door op  6/9 voor de kleuterschool, op 7/9 voor 1ste tot het 3de lj en op 9/9 
voor 4de tot 6de lj. U zal met 1 ouder per kind kunnen komen luisteren in de klas en kunnen kiezen uit 
2 momenten zodat het aantal ouders beperkt is in het lokaal.  
Moment 1 : van 18.30 uur algemene info buiten en daarna van 19 uur tot 20.30 uur in de klas 
Moment 2 : van 20.00 uur algemene info buiten en daarna van 20.30 uur tot 22.00 uur in de klas 
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Het eerste deel van de avond gaat buiten door waarbij we afstand houden van elkaar. De directie, 
gymleerkrachten en zorgcoördinator spreken u toe over de schoolwerking. Daarna gaat u in een klein 
groepje met de leerkrachten naar de klas. 
Jammer genoeg mogen we achteraf nog steeds geen glaasje aanbieden. 
 
Op de schoolwebsite kan u de aangepaste schoolbrochure nalezen. Aanpassingen zullen telkens 
gemeld worden via nieuwsbrieven. 
Neem af en toe een kijkje op de website en volg de activiteiten op school. 
 
U zal in de eerste schoolweek ook in informatieblad meekrijgen. Gelieve de info goed na te lezen en 
eventuele aanpassingen aan te duiden of aan te vullen. Dankjewel. 
 
 
 
We wensen iedereen een fijne start en een leerrijk schooljaar toe! 
Het hele SJC Oude Bareel team 


