
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

September: de eerste maand van het nieuwe schooljaar.  We zijn terug gestart!   

‘De start’ anders dan de voorbije schooljaren.  Voor iedereen een beetje met een bang hart.  

We maken er in ieder geval een ‘BUITENGEWOON’ jaar van.  We kozen met het hele team 

dan ook voor het jaarthema: ‘BUITENBEWOON, GEWOON BUITEN’.  Wat het 

betekent, zullen we de komende maanden nog verder kenbaar maken. 

 

We zijn in de kleutervestigingen gestart met 83 kleuters en 82 leerlingen in de lagere 

afdeling. 

Dit schooljaar mogen we nog heel wat nieuwe peuters verwachten bij de juffen.   

Er zijn ook een aantal nieuwe gezichten te zien op de verschillende vestigingen: 

Juf. Kim en juf. Margot in de lagere afdeling. 

Juf. Daphne, juf. Ineke en juf. Stephanie in de kleuterafdelingen. 

 

We wensen iedereen een leerrijk en leuk schooljaar toe!  

Namens het leerkrachtenteam 

Namens het directieteam 

 

                     

De eerste weetjes voor de maand september: 
 

Op donderdag krijgen de kinderen terug de map mee met de nodige info vanuit het 

oudercomité, gemeentelijke activiteiten, strookjes voor inschrijvingen,…   

De maandbrieven gaan via ‘gimme’ en de schoolwebsite naar de ouders toe.  

Gelieve via ‘gimme’ als ouder aan te melden.  Indien dit niet lukt, gelieve ons op de hoogte 

te brengen via email: directie.vbasper@sgkruizinga.be. 

 

Dinsdag 1 september is de studie gestart (huiswerkklas) voor de kinderen van het eerste tot 

en met het zesde leerjaar. De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag (15u55 tot 

16u40). 

Kinderen die niet naar de studie gaan of de studie vroeger verlaten, kunnen steeds in de 

opvang terecht bij de opvangjuf Natacha. 

 

Voor zorgvragen en oudergesprekken kan u steeds bij de zorgcoördinator Juf Vanessa 

terecht. 

 

Het secretariaat  (Ingrid) is steeds aanwezig op dinsdag en woensdag (de hele dag) en op 

donderdag- en vrijdagnamiddag. De facturatie van de maandrekeningen is digitaal maar 
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ook schriftelijk.  De eerste factuur is voorzien begin oktober.  Bij vragen hieromtrent gelieve 

Ingrid te mailen a.u.b. (email: secretariaat.vbasper@sgkruizinga.be). 

 

Het ICT-beleid is onder begeleiding van de ICT-coördinator dhr. Piet Becaus.   

De ICT-coördinator werkt op maandagvoormiddag op de hoofdschool.  

 

De maandmenu is zichtbaar via de website van de school  (www.vbsasper.be).  Voorlopig is 

de maandmenu beperkt tot de eerste 14 dagen.  De eerste 14 dagen is er geen soep voorzien 

door de traiteur.   

 

In het kader van ons gezondheidsbeleid   blijven we volgende aandachtspunten 

bewaken: 

 We vragen om koeken met chocolade te vermijden en vooral fruit mee te geven.   De 

koeken (zonder papier) graag voorzien in een koekendoosje.   

 Elke voormiddag blijven we kiezen voor een fruitmoment (fruit van thuis).  

 Aandacht voor water.  Kinderen brengen een eigen herbruikbare drinkfles mee. 

 Donderdag = Veggiedag (vanaf midden september). 

 

Verjaardagen op school: 

Wegens de ‘Covid 19’ mogen de traktaties bij verjaardagen enkel gegeven worden nadat ze 

72 uur voordien aan de klasleerkracht gegeven zijn.  Gelieve hiermee rekening te houden 

a.u.b! 

 

Opvang op school: 

Dagelijks is er opvang van 7.00u tot 18.00. 

Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen in de opvang blijven tot 16.00u.  (opvang enkel 

in de hoofdschool). 

 

Zwemmen op school:   

Door de ‘Covid 19’ worden de zwemlessen voor de leerlingen beperkt tot max. 2 

maal in het eerste trimester.  We wachten hiervoor op verdere richtlijnen van het 

sportcomplex. 

 

De scholenveldloop van september gaat niet door. 

 

Met zijn allen voor een VEILIGE SCHOOLOMGEVING:    

Verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen.   

De gemeente Gavere voerde reeds een aantal extra 

veiligheidsmaatregelen uit aan de schoolomgevingen.   

Volgende maatregelen werden reeds uitgevoerd: 

- Extra zebrapad  

- Fietsstraat 

- Felle gele schoolborden en verschillende vormen op de straat 

- Zone 30 

De school beschikt reeds over schoolfietsroutekaarten die de veiligste weg naar school 

voorstelt.  In het voorbije schooljaar heeft het oudercomité uit de hoofdschool en ’t Klein 

Schoolke geïnvesteerd in de aankoop van fluohesjes voor de kleuterafdelingen.   

http://www.vbsasper.be/


Op dinsdag 1 september werden alle kinderen (kleuter/lager) voorzien van de nodige 

fluohesjes. 

Mogen we vragen aan de ouders om de fluohesjes zeker terug te gebruiken bij de start 

van het schooljaar.   

 

Infoavonden met Google Meet:  

Op dinsdag 8 september hebben we onze eerste infoavond voor de ouders van de lagere 

school.  Ouders kunnen momenteel niet aanwezig zijn op de school.  De ouders zullen tijdig 

de planning krijgen hoe ze kunnen deelnemen aan deze infoavond. 

De infoavond voor de ouders van de kleutergaard is op maandag 14 september. 

De infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling uit de hoofdschool is op  

dinsdag 15 september. 

De infoavond voor de ouders van ’t klein schoolke is op donderdag 17 september. 

Bij de nieuwbrief ontvangen jullie ook een handleiding ‘Meet voor ouders’. 

 

Strapdag:  

Duizenden kinderen stappen en trappen naar school op de jaarlijkse STRAPDAG die dit jaar 

doorgaat op vrijdag 18 september. 

 

Expleutermoment:  

Ook dit schooljaar wordt er ge-“expleuterd”: een samentrekking van de woorden 

‘exploreren’ en ‘exkleuter’.  

Wat betekent dit nu concreet?  De oudste kleutergroep gaat af en toe in de loop van het 

schooljaar ruilen met het eerste leerjaar van juf Barbara.  De kinderen uit het eerste leerjaar 

gaan nog even terug naar hun kleuterjuf.   

Het eerste expleutermoment gaat door op donderdag 24 september. 

 

Communievieringen in september:  

De eerste communie op zondag 20 september om 10.00uur zal doorgaan, maar enkel in 

aanwezigheid van ouders, broers en zussen.  

Het Heilig Vormsel is voorzien op zaterdag 26 september om 16.00u. 

 

Klimaatgezonde speelplaatsen:  

We starten aan ons tweede jaar ‘Klimaatgezonde Speelplaatsen’.  In de maand september 

zullen de plannen voor de 3 vestigingen klaar zijn en zorgen we ervoor dat iedereen deze kan 

bekijken.   Voor de uitvoering van de werken volgt een warme oproep in de loop van het 

schooljaar (werkgroepje ouders, scoutsgroep, schoolteam,…).  
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Overlijdens: † 
Eric Michels, echtgenoot van mevr. Marie-Louise Le Clercq (gewezen directeur van de 

school) is overleden op 21 augustus 2020.  Conform de overheidsvoorschriften Corona 

Covid/19 is de uitvaart doorgegaan in beperkte kring.  Een namis zal opgedragen worden in 

de Sint-Martinuskerk te Asper op zaterdag 26 september 2020 om 18.00uur. 



 

Marc Degroote (dooppeter juf. Maïka) is overleden op 23 augustus 2020. 

 

 

 

Geboorte: 

 

Raquel: lieve zus van Leon uit De Kleutergaard. 

 

 

 

 

 


