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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 18 APRIL 2021 

 
Heropstart onderwijs na de paasvakantie 
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts om het derde 
trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester. Onze leerlingen 
kunnen 100% contactonderwijs volgen. Voorzichtigheid blijft echter geboden. De veiligheid van leerlingen en 
personeel staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. We starten het derde 
trimester daarom met een vergelijkbare aanpak als voor de paasvakantie. Een overzicht van enkele belangrijke 
maatregelen:  

▪ De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen, in de klas en op de 
speelplaats, ook tijdens sportactiviteiten.  

▪ Zoveel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren blijft het streefdoel. De eetzaal mag wel opnieuw 
gebruikt worden.   

▪ Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.  
▪ Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden. Voor elke uitstap wordt een risicoanalyse uitgewerkt.   
▪ Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan t/m 16 mei 2021.  
▪ De leraarskamer wordt buiten ingericht. Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.  
▪ Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid 

op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden.  
▪ Het CLB volgt de lokale situatie op de voet. CLB-artsen kunnen in overleg met medische experten 

beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.  
 

In een apart bericht op Gimme vinden jullie een aangepaste versie van ons schooleigen draaiboek. Hierin staan 
alle maatregelen omschreven. Dit draaiboek werd grondig bekeken en goedgekeurd door onze preventie-
adviseurs.  
 
Projectweken  
Helaas zijn we genoodzaakt enkele projectweken te annuleren. We hebben geen goed nieuws voor de leerlingen 
van het vierde leerjaar. De zeeklassen, die gepland stonden in de week van 26 april, kunnen helaas niet doorgaan. 
Ook de projectweek met Neufchâteau (zesde leerjaar) werd geannuleerd. Het is onwaarschijnlijk dat we, gezien 
de huidige maatregelen, met twee scholen dit project kunnen aangaan. Er worden alternatieve activiteiten 
voorzien ter vervanging van deze waardevolle projectweken. Meer informatie hierover volgt nog.  
 

Voor de leerlingen van het 5de leerjaar is er nog een sprankeltje hoop. We duimen dat de kinderen alsnog op 
Kasteelklassen kunnen vertrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen we ook hier alternatieve activiteiten 
voorzien.  
 

Achter de schermen zijn de leerkrachten van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar aan de slag met de 
uitwerking van een ‘coronaproof’ brugproject. We gaan tot het uiterste om de overgang tussen de kleuter- en 
de lagere school, rekening houdend met de geldende maatregelen, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook 
hierover volgt nog meer informatie in de loop van de komende weken.  
 
Aanrekening maximumfactuur 
Zoals steeds werd een bedrag conform de maximumfactuur in twee schijven opgevraagd via de schoolrekening.  
Dit schooljaar zijn er, tot op heden, slechts enkele uitstappen kunnen doorgaan. We hopen in dit derde trimester, 
in het belang van het welbevinden van onze leerlingen, nog enkele leerrijke uitstappen te kunnen laten doorgaan. 
Kosten die (mogelijk) teveel betaald werden zullen verrekend worden via de volgende schoolrekening(en).  
 
Welkom in onze school! 
Maandag verwelkomen we 7 nieuwe kleuters in onze school. We wensen de kleuters en hun ouders een vlotte 
start toe. We kijken er alvast naar uit om samen met jullie op weg te mogen gaan.  
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Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 
Maandag starten, in alle basisscholen van Hoogstraten, de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022.  
Via het welkompakket hebben heel wat ouders de nodige documenten alvast ontvangen. We vragen ouders die 
hun kind willen inschrijven om deze documenten in te vullen en te bezorgen via het schoolsecretariaat. Het 
secretariaat is te vinden aan de gekleurde muur in de Witherenweg (vestiging lagere school).  
De inschrijvingen starten om 16 uur. We zijn die avond beschikbaar tot 19 uur om de documenten aan te nemen.  
 

Niet vergeten! Om de inschrijving in orde te brengen hebben we ook een kopie van de identiteitskaart 
of ISI-kaart van uw kind nodig.  

 
Personeel 
Maandag gaat juf Lien, na enkele maanden genieten van zoontje Nelles, opnieuw aan de slag in onze school. Ze 
neemt een groot deel van de lessen bewegingsopvoeding in de kleuterschool voor haar rekening en ondersteunt 
tijdens de lessen bewegingsopvoeding van het eerste leerjaar. We wensen juf Lien alvast een fijne start toe!  
 

Juf Julie moest tijdens de vakantie onverwacht een ingreep ondergaan. Ze moet de komende periode rust nemen 
en zal afwezig zijn t/m zondag 9 mei. Juf Martine en meester Quinten nemen een deel van haar taken over.  
 

De afwezigheid van juf Nele werd verlengd t/m vrijdag 14 mei. Juf Annelies staat paraat om de leerlingen van 
klas 5b verder onder haar vleugels te nemen.   
Ook meester Sander blijft voorlopig nog even buiten strijd. Juf Michelle blijft de lessen bewegingsopvoeding in 
de lagere school op zich nemen.  
 

We wensen onze afwezige collega’s veel beterschap toe!  
 
Dag van de secretaresse 
Donderdag was het dag van de secretaresse. Juf Rit en juf Joke werden letterlijk in de bloemetjes gezet. Een 
dikke dankjewel voor jullie dagelijkse inzet voor onze school!  
 

            

Project Koestraat 
Voor de vakantie stond de startvergadering met de verschillende aannemers voor de verbouwing van de 
woning in de Koestraat op de planning. Eind mei zullen de eerste werken van start gaan. De oplevering zal 
vermoedelijk plaatsvinden rond de herfstvakantie (november 2021). We kijken uit naar dit langverwachte 
project en kunnen niet wachten om de extra ruimte in gebruik te nemen! 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 19 april 2021  Instapdag nieuwe kleuters 
     Start inschrijvingen 
 Dinsdag 20 april 2021  Zitdag CLB (lagere school) 
 Woensdag 21 april 2021  Workshop Fairtrade (klas 6a) 
 Donderdag 22 april 2021  Knooppuntenfietstocht (klas 5a en 5b) 
 Vrijdag 23 april 2021  Knooppuntenfietstocht (klas 5c) 

 

 
Er wachten ons weer heel wat nieuwe uitdagingen na de vakantie… 

Laten we er, ondanks alle maatregelen en beperkingen, samen het beste van maken!  
Blijf ondertussen voorzichtig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.   


