
                     Sint-Janscollege basisschool Oude Bareel 
 

 
 
 
 

                                   Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33, 9040 Sint-Amandsberg 
 09/229.25.07   directie: obdirectie@sintjv.be 

22 augustus 2022 
Beste ouders, 
Lieve jongens en meisjes, 
 
 
Welkom terug!! 
 
Op maandag 29 augustus 2022 gaat de poort tussen16.30 uur en 18 uur al open voor jullie! 
We heten iedereen welkom om de school, de klas, de vrienden en de nieuwe klasleerkrachten te 
leren kennen. 
We zijn blij om jullie met een zonnige snoet binnenkort terug te zien! 
 
Op donderdag 1 september start het nieuwe schooljaar. 
Iedereen wordt tegen 8.25 uur op de speelplaats verwacht op de twee afdelingen. 
Wie in de voorschoolse opvang wil blijven, is welkom vanaf 7.30 uur via de grijze poort aan de 
kerk. Ook de leerlingen van de afdeling in de Beelbroekstraat komen eerst naar de opvang aan de 
kerk en gaan met een begeleidende rij naar de Beelbroekstraat tegen 8.10 uur wanneer de poort 
daar opengaat. 
Voor de veiligheid laten we geen leerlingen wachten aan de poort, ze worden doorgestuurd naar 
de voorschoolse opvang !! 
 
Afdeling aan de kerk (ANT) : 
Door de geplande verbouwingen aan het secretariaat en de oude achterbouw zal het nog meer 
dan anders belangrijk zijn om op tijd te komen. 
We hebben binnenkort geen voordeur meer (tijdens de werkzaamheden) om laatkomers binnen te 
laten. 
Afdeling in de Beelbroekstraat (BB) : 
Mogen we vragen om niet te telefoneren naar de Beelbroekstraat. We hebben daar niet elke dag 
iemand op het secretariaat en de klasleerkracht kan geen telefoon opnemen. Dank voor uw 
begrip. 
U mag altijd bellen (09/229.25.07) en mailen (obsecretariaat@sintjv.be of obdirectie@sintjv.be) 
naar het secretariaat van de Antwerpsesteenweg. 
 
Goed nieuws voor al onze kinderen want die zullen vanaf 1 september op de 2 vestigingen 
(Antwerpsesteenweg en Beelbroekstraat) kunnen genieten van een gloednieuw speeltuig. 
We wensen alle kinderen veel speelplezier toe en hopen dat iedereen hier zorg voor draagt. 
 
Juf Ann en meester Dirk genieten nu van hun pensioen. Juf Joke en juf Liesa zoeken hun geluk in 
een andere regio. 
Op school zijn er heel wat nieuwe leerkrachten die starten en leerkrachten die een andere 
opdracht opnemen. 
Ze hebben er zin in om samen met jullie kinderen aan de slag te gaan. 
Juf Stéphanie, meester Matthias, juf Baaike en juf Marie zijn van harte welkom in ons team. 
Juf Nancy en meester Steyn zullen gymles en zwemles (vanaf de 3de kleuterklas) geven doorheen 
de hele basisschool. 
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Toegang tot de school: 
Alle poorten zijn voorlopig toegankelijk. 

• 7.30 uur – 8.10 uur : voorschoolse opvang via de poort aan de kerk. Ook voor de kinderen 
van de Beelbroekstraat. 

 

• 8.10 uur - 8.25 uur : 
Via de kleuterspeelplaats voor peuters en eerste kleuterklas (1K) 
Via de zwarte poort naar de grote speelplaats voor tweede kleuterklas (2K), derde kleuterklas 
(3K), eerste leerjaar (1L) en tweede leerjaar (2L). 
Vanaf het derde leerjaar komen de kinderen naar de Beelbroekstraat en komen binnen via het 
zwarte hekken. 
 

• 11.40 uur – 11.50 uur :  
Afhalen aan de Antwerpsesteenweg via de kleuterspeelplaats en aan de grote speelplaats in de 
Schuurstraat. 
Afhalen in de Beelbroekstraat via het grijze hekken. 
 

• 12.55 uur – 13.10 uur : 
Terugbrengen van uw kind aan de Antwerpsesteenweg via de grote speelplaats en in de 
Beelbroekstraat ook via de zwarte poort. 
 

• 15.30 uur (dan gaat de bel) – 15.45 uur : 
Afhalen van peuters en eerste kleuters op de kleuterspeelplaats 
Afhalen kinderen uit de 2K, 3K, 1L en 2L via de poort aan de kerk of zwarte poort in de 
Schuurstraat.  
Afhalen van kinderen vanaf 3L via de zwarte poort in de Beelbroekstraat.  
 
Er vertrekt ook een begeleide rij naar de parking van de Carrefour.  
Spreek goed met uw kind af of ze de rij moeten nemen. Wie niet afgehaald wordt gaat terug mee 
naar de Beelbroekstraat en op woensdag en vrijdag naar de Antwerpsesteenweg. De kinderen 
blijven niet alleen wachten uit veiligheidsredenen. 
 

• Op woensdag is de school gedaan om 12.05 uur en is er voor iedereen opvang tot 13 uur 
de Antwerpsesteenweg. 
 

De kinderen die naar Muzaïek gaan op woensdagnamiddag eten eerst op school in de opvang en 
worden dan gevoerd naar de Heiveldstraat waar Muzaïek dit jaar doorgaat. Meer info vind je op de 
schoolwebsite onder opvang en vakantiekampen. 
 
Kinderen van de Beelbroekstraat die alleen naar huis gaan hebben een schriftelijke toelating in 
hun agenda. Vermeld duidelijk of dit éénmalig of elke dag is! Dank u! 
 
Opvang en studie 
 
Elke dag is er opvang en/of studie vanaf het 1ste leerjaar. 
Tussen 16.00 uur en 16.30 uur kan u geen kinderen ophalen.  
De opvang start om 15.45 uur en om 16 uur gaan de kinderen rustig hun huiswerk maken. We 
sluiten even de poorten tussen 16.00 uur en 16.30 uur zodat iedereen rustig wat kan spelen of 
huiswerk maken. 
Vanaf 16.30 uur gaan de poorten open tot 18 uur. 
 
De kinderen van de Beelbroekstraat worden in een begeleide rij om 17 uur na de studie naar de 
Antwerpsesteenweg gebracht in de opvang.  
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Onze toezichters komen heel graag voor jullie kinderen zorgen maar gaan om 18 uur ook graag 
voor hun eigen gezin eten maken. Gelieve op tijd (18 uur) uw kind af te halen. 
 
Gelieve geen eigen speelgoed mee te brengen naar school. Dat zorgt vaak voor problemen en er 
is voldoende speelmateriaal aanwezig.  
 
Kinderen gezond laten eten en drinken is vaak een hele opgave. Ook op school denken we 
hieraan. Dankzij ons routinemoment om bij de speeltijd water te drinken en fruit of een gezonde 
snack te eten wordt dit voor kinderen een beetje eenvoudiger. 

Schoolafspraak:  om 10 uur eten de kinderen  fruit/groente (gezonde snack)  en om 14.30 uur kan 

er fruit of koek gegeten worden in de speeltijd. De kinderen brengen dit mee in een doosje zonder 

papiertje.   

Tijdens de middag kan uw kind kiezen tussen een broodmaaltijd (u geeft de lunchbox mee) met 
water of soep. Of u kiest voor een warme maaltijd met soep en 1 portie warm eten (een voldoende 
grote portie voor een kind). De warme maaltijden starten op maandag 5 september. 
 
Bij droog weer kunnen de kinderen buitenspelen op de speelplaats, op het grasplein, in de 
kampen of in de zandbak. 
We geloven er in dat kinderen al spelend veel kunnen leren. Mogen we dan ook vragen om hierbij 
rekening te houden bij de keuze van kledij voor uw kind.   
 
Meer info over de schoolafspraken vindt u terug op de schoolwebsite. 
 
Mag ik vragen om de vergeten schoolrekeningen van vorig schooljaar in orde te brengen tegen 

eind september. U kreeg hier een herinnering voor begin juli. Dankjewel. 

Belangrijke data :  
 
29 augustus : open klas moment tussen 16.30 uur en 18 uur 
1 september : terug naar school  
 
5 september : klasvergadering voor de kleuterklassen 
6 september : klasvergadering voor 1L, 2L en 3L 
8 september : klasvergadering voor 4L, 5L en 6L 
 
12 september : startvergadering oudercomité. Iedereen is welkom in de eetzaal om 20 uur. 
13 september : sportdag 3L 
 
19 september : toneelvoorstelling voor 3K, 1L, 2L en 3L 
20 september : schoolfotograaf 
21 september : Muzaïek start op 
29 september : sportdag 1L en 2L  
                         vergadering oudercomité voorbereiding Mosselsouper 15 oktober 2022 
 
3 oktober : lokale vrije dag ; geen school 
 
We kijken er naar uit om iedereen terug te zien! 
Het SJC team 
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