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● Start schooljaar   
Nog één nachtje slapen en wij ontvangen kleuters en leerlingen van de lagere school met 
open armen.  
Wij hopen dat we er opnieuw een zeer fijn schooljaar van kunnen maken en dat wij na 
bijna 2 jaar alle geplande activiteiten kunnen laten doorgaan.  
 
De kleutertjes zullen net zoals vorig jaar afgezet worden aan de rode streep, zij wandelen 
dan verder naar de klas. Daar worden de handjes gewassen.  
 
De kinderen van de lagere school komen binnen via de rode poort en zullen na het 
belsignaal samen met de juf naar de klas gaan.  

● Ophalen  
Om 15 uur 25 zal de poort van de kleuterschool open gemaakt worden. De ouders mogen 
langs de klas van hun kleine spruit gaan, zij zullen samen met de juf wachten aan het 
schuifraam. Wij vragen jullie dan om meteen het schooldomein te verlaten. Op die manier 
blijven er niet te veel mensen op de speelplaats staan.  
 
Wij vragen ook om de speeltoestellen niet te gebruiken bij het verlaten van de school.  
 
De kinderen van de lagere school zullen zoals vorig jaar samen met de leerkracht naar 
buiten gaan per leerjaar. Op die manier kunnen de kinderen ook meteen naar huis 
vertrekken samen met de ouders/grootouders/… .  
 
De kinderen die in de na-bewaking blijven of iets later worden opgehaald blijven op de 
bank zitten aan de klassen.  

● Corono-maatregelen 
Jammer genoeg starten we dit jaar opnieuw met heel wat maatregelen. Wij zullen sterk 
blijven inzetten op de handhygiëne en het ventileren van de klassen.  
 
De kinderen zullen telkens bij het binnenkomen van de klassen de handen moeten 
wassen. Dit zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Wij hebben er wel voor 
gekozen om de grote wasbakken niet meer op de speelplaats te plaatsen. Er zijn extra 
wasbakken voorzien aan de toiletten.  
 
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten geen mondmasker dragen. Indien een 
besmetting zou voordoen in de klas zou dit kunnen verplicht worden door de crisiscel van 
de gemeente. Leerkrachten mogen in de klas hun mondmasker afdoen tijdens het 
lesgeven.  
 
Buiten de klas zal steeds het mondmasker moeten gedragen worden door volwassenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31 augustus 2021 

 
 
 

  
 
 
 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Heilig-Hart 
Albertstraat 38              2860 Sint-Katelijne-Waver 
tel. 015/ 20 96 14 
e-mail: directie@hh-skw.be 
website: http:// hhartschool-skw.be 
 

Nieuws uit de school  



 

 
Nieuwsbrief 2021-2022 

  

 

Ook bij het wachten buiten het schooldomein is het dragen van een mondmasker nog 
steeds verplicht.  
 
Traktaties mogen opnieuw zoals voordien, deze moeten niet individueel verpakt zijn.  

● Infomomenten  
Op 30 augustus was het kijkmoment en zijn veel enthousiaste kleuters, leerlingen en 
ouders een kijkje komen nemen op school.  
De traditionele infomomenten kunnen jammer genoeg nog niet verlopen zoals 2 jaar 
geleden.  
 
Er is na veel overleg met de preventiedienst en leerkrachten beslist om de infomomenten 
van de kleuterschool online te laten doorgaan. De leerkrachten zullen die avond via 
googlemeet uitleg geven over de werking van de klas. Uiteraard is er dan ruimte om 
vragen te stellen aan de klasleerkracht.  
 
De infomomenten van de lagere school zullen live doorgaan op school, dit wel verspreid 
over 2 verschillende tijdstippen per klas. Op die manier zullen er nooit te veel ouders 
aanwezig zijn in de klas. Een online inschrijving volgt in de loop van deze week.  
 
Tijdens de live-sessie is maar één ouder per leerling toegestaan. Uiteraard kan je de 
online-sessie met meerdere personen volgen.  
 
Online 
Instapklas juf Inge V   14 september 2021 
1ste kleuterklas juf Nele    14 september 2021 
1ste kleuterklas juf Anja   14 september 2021 
2de kleuterklas juf Inge N  13 september 2021 
2de kleuterklas juf Kaat    13 september 2021 
3de kleuterklas juf Viviane   16 september 2021 
3de kleuterklas juf Linda   16 september 2021 
 
Live op school 
1ste leerjaar juf Elke    6 september 2021  (17 uur 30 – 19 uur) 
        (19 uur 15 – 20 uur 45) 
1ste leerjaar juf Katrien    6 september 2021  (17 uur 30 – 19 uur) 
        (19 uur 15 – 20 uur 45) 
2de leerjaar meester Hans  6 september 2021 (19 uur – 19 uur 45) 
2de leerjaar juf Katleen    6 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur 00 – 19 uur 45) 
3de leerjaar juf Heidi    7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45) 
3de leerjaar juf Sarah    7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45) 
4de leerjaar juf Anita    7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45)  
4de leerjaar juf Marianne   7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45)  
5de leerjaar juf Diandra    7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45)  
5de leerjaar juf Sofie B   7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45)  
6de leerjaar juf Sofie VI   7 september 2021  (19 uur  – 19 uur 45)  
6de leerjaar juf Evi    7 september 2021  (18 uur  – 18 uur 45 uur)
        (19 uur  – 19 uur 45)  
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Belangrijke data  
 
1 september   Start nieuw schooljaar    
6 september   Infoavond 1ste en 2de leerjaar (live) 
7 september   Infoavond 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar (live) 
13 september    Infoavond 2de kleuterklas (online) 
14 september   Infoavond instapklas en 1ste kleuterklas (online) 
16 september   Infoavond 3de kleuterklas 
22 september   Pedagogische studiedag – kinderen hebben vrije dag  
22 september   Scholenveldloop gemeente  
26 september   Vormsel  
5 oktober   Schoolfotograaf  
6 oktober   Vrije dag voor iedereen  
8 oktober   G-sportdag 6de leerjaar  
1 november – 5 november Start herfstvakantie  


