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EEN TERUGBLIK
Dag lieve kinderen,
Beste ouders,
De één keert momenteel terug van een zonnige vakantie, de ander heeft zijn/haar boekentas al netjes klaarstaan.
Wij blikken ondertussen terug op een geslaagde openklasdag en hoorden al heel wat leuke vakantieverhalen!
Wat kijken we uit naar het schooljaar dat voor de deur staat!
De juffen en meesters zaten samen om de laatste schoolafspraken te maken. In deze nieuwsbrief vinden jullie
belangrijke info en maatregelen voor de maand september. We volgen de onderwijs-updates verder op om steeds
de juiste en nodige info door te geven aan jullie. Zo vermijden we teveel of achterhaalde info.
Geniet nog van de laatste zomervakantiedag(en) en tot snel!

Zonnige groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos
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PRAKTISCH
SCHOOLUREN:
Onze schoolbel gaat iedere ochtend om 8.35 uur. We verwachten dan dat de kinderen aanwezig zijn. Op deze manier is
er tijd voor een aangenaam onthaal en een vlotte opstart van de dag. Eet je zoon of dochter 's middags thuis? Wij
zorgen ervoor dat hij/zij 's middags vanaf 12.10 uur aan de grote poort staat. 's Middags rinkelt de bel om 13.20 uur om
terug van start te gaan. Om 15.15 uur gaat de boekentas dicht en is het tijd om de klas achter ons te laten.

Heb je voor of na schooltijd opvang nodig? -> Voor 8.20 uur en na 15.30 uur.
Doe dan beroep op de naschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke in de Schansstraat. (www.heusden-zolder.be/bko)
Liever geen opvang na schooltijd, maar een ontspannende activiteit? Neem dan zeker eens een kijkje in het tof
naschools aanbod van De Droomboom. (www.vzwdedroomboom.be) Zij nodigen jullie op 11 september vanaf 13uur uit om
samen feest te vieren en om jullie zo kennis te laten maken met hun aanbod.
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SCHOOLPOORTEN:
Wij moeten ouderstromen nog steeds beperken. Daarom maken wij ook dit schooljaar gebruik van onze drie
schoolpoorten.
Hier wordt je kind ’s ochtends door jou afgezet en ’s avonds door jou opgehaald.
Eet je zoon of dochter 's middags thuis? Dan mag je hem/haar 's middags aan de grote schoolpoort ophalen.

Wat met meerdere kinderen?
De poort van jouw oudste kind, dat naar onze school gaat, is van kracht.

Bijvoorbeeld:
Je hebt een zoon in het derde leerjaar en een dochter in het vijfde leerjaar.
Je dochter is het oudste. Je zet je kinderen ’s ochtends af aan de grote poort. ’s Avonds haal je je kinderen op aan de
grote poort.

Grote poort
- Al de fietsers van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.
- Kinderen van het 5e leerjaar.
- Kinderen van het 6e leerjaar.

Parkeren kan op de parking van het Sint-Franciscuscollege
of op de parking van Ontmoetingscentrum Ons Huis.

Poortje aan de achterzijde van Ontmoetingscentrum ‘Ons Huis’.
- Kinderen van het 1e leerjaar.
- Kinderen van het 2e leerjaar.

Parkeren kan op de parking van Ontmoetingscentrum Ons Huis.

Poortje aan de tennis.
- Kinderen van het 3e leerjaar.
- Kinderen van het 4e leerjaar.

Parkeren kan op de parking van de tennis.
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Milieu Op School (MOS):
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Ons schoolteam wil inzetten op een
milieuvriendelijke, duurzame leer- en leefomgeving. Dit kunnen we niet alleen. We willen dit samen met jullie doen!
Onze eerste actie is de afvalberg in onze school laten slinken. De vuilnisbakken verdwijnen uit ons schoolbeeld!
Samen gaan we voor minder afval! Doen jullie mee?

- Kinderen nemen een

drinkbus mee, gevuld met water.

Zoete drankjes als fruitsap, Fristi, appelsap, ... laten we thuis.
- Kinderen nemen een

fruit- en koekendoos mee.

Zo kan het afval in het fruit- of koekendoosje mee naar huis.
Herinnering: woensdag is het fruitdag. Op deze dag nemen we enkel fruit mee naar school.
Vanaf oktober gaat het project 'Oog voor lekkers' weer van start. Later meer info hierover!
- Kinderen nemen een
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brooddoos mee en een doekje om onder de brooddoos te leggen.
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COVID-19
MONDMASKERS in onze school:
Mondmaskers zijn niet meer verplicht voor leerlingen in het vijfde en
zesde leerjaar!
Het schoolteam draagt bij onderlinge contacten een mondmasker als de
afstand niet kan gegarandeerd worden. Tijdens het lesgeven in de klas mogen
leerkrachten een mondmasker achterwege laten op voorwaarde dat er
voldoende wordt geventileerd en verlucht.
Ouders moeten wel een mondmasker dragen bij het brengen en halen van de
kinderen en wanneer ze het schoolgebouw betreden. Hetzelfde geldt voor
externen.

HANDEN ONTSMETTEN:
Ontsmet je handen wanneer je de school betreedt. Er hangt een mandje aan de
schoolpoort met een spray erin die je moet gebruiken.

AFSTAND HOUDEN:
Bewaak de afstand van jezelf en van je gezinsbubbel tegenover anderen.

NAAR SCHOOL?
- Wie ziek is of wie ziektesymptomen heeft, vragen we om thuis te blijven.
Wij zijn nog steeds verplicht zieke kinderen in afzondering te plaatsen en ouders meteen te contacteren om zoon- of
dochterlief af te halen van school.

- Wie op vakantie ging in de rode zones, bevelen we sterk aan om de gangbare procedure te volgen.
Wij hopen dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. In overleg met de klasleerkracht worden er afspraken
gemaakt om op de hoogte te blijven van de leerstof als dat nodig is.
Al de info vind je op www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

JARIG?
Trakteren is absoluut niet verplicht in onze school. Verjaren draait niet om cadeaus, maar om het vieren van het leven.
Deze dag laten we in ieder geval niet onopgemerkt voorbij gaan voor je zoon of dochter.
Wil je toch een traktatie voorzien, dan kan dat

op voorwaarde dat de traktatie individueel verpakt is en niet zelf bereid. Met

heel veel pijn in ons hart moeten we de traktatie weer mee naar huis geven als deze toch zelf bereid is.

WENS JE MEER INFO?
Kijk zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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KALENDER
INFOAVONDEN:
Je zoon of dochter ontvangt in de week van 6 t.e.m. 10 september een informatief bundeltje met info over het klasgebeuren.
Neem dit bundeltje eens goed door en leg dit niet te ver weg. Is er iets onduidelijk? Markeer dit of kruis dit aan, zodat je tijdens
het gezamenlijk ontmoetingsmoment kan terugkomen op deze vraag.

Bijkomend organiseert elk leerjaar een ONLINE gezamenlijk ontmoetingsmoment.
De klasleerkracht bezorgt jou hierover later meer info.

Tip:
- Stel het alarm van je gsm een vijftal minuutjes voordien in, zodat je onze afspraak zeker niet vergeet.
- Heb je thuis geen computer? Stuur dan een mailtje naar de klasleerkracht van je zoon of dochter
OF naar vls.berkenbos@telenet.be.
Wij lenen met veel plezier computers aan jullie uit, met steun van de gemeente Heusden-Zolder.

ACTIVITEITEN:
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SEPTEMBERTIP
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