Baarle-Hertog, 19 augustus 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar! We zijn zeer blij dat we dit mogen en
kunnen zeggen. De vakantieperiode zal voor iedereen ongetwijfeld dit jaar er net wat anders
uit hebben gezien. Een ‘staycation’ of ‘verlof-in-eigen-hof’ was nog nooit zo populair als deze
zomer. Vermoedelijk heeft het coronavirus dus uw vakantieplannen danig beïnvloed.
We zijn blij dat we opnieuw mogen opstarten, in code geel, met alle leerlingen, alle dagen. De
nationale veiligheidsraad komt donderdag 20 augustus bijeen om de laatste hand te leggen
aan de draaiboeken van de opstart van het nieuwe schooljaar. Dan pas zal er volledige
duidelijkheid komen omtrent de richtlijnen.
Toch starten we niet op zoals we willen. Helaas mogen we, omwille van de huidige richtlijnen,
ons kijkuur van donderdag 27 augustus niet laten doorgaan. We bekijken nog of we een
uitzondering kunnen maken voor onze nieuwe instappertjes van de eerste kleuterklas, die nog
niet naar school kwamen. Begin volgende week geven we definitief uitsluitsel of we al dan niet
een alternatief kijkuur kunnen organiseren voor deze instappertjes. We brengen de ouders
van de nieuwe instappertjes via mail op de hoogte.
Ook de traditionele infoavonden van begin schooljaar zullen in een gewijzigde vorm doorgaan.
Het staat immers vast dat we de gebruikelijke grote groepen ouders niet mogen ontvangen in
het schoolgebouw. Ons leerkrachtenteam zal er alles aan doen om dit alternatief zo goed
mogelijk te organiseren. Via klasbord zullen we u verder berichten over de concrete
uitwerking van de alternatieve infoavonden.
We hopen dat dit het laatste schooljaar is waarbij we zo sterk moeten inspelen op de grillen
van het coronavirus.
Wie nog niet geabonneerd is op ‘Algemene schoolinfo de Vlinder’ van klasbord kan met behulp
van een code zich aanmelden. Installeerde app ‘Klasbord’ of ga naar klasbord .nl. Hierop
verschijnen de laatste nieuwe berichten. Algemene informatie vindt u tevens terug op de
website www.vbsdevlinder.be
Wij kijken er alvast naar uit om de kinderen en jullie (vanop veilige afstand) opnieuw te mogen
begroeten.
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Volgende taakverdeling werd uitgewerkt voor de lagere school:
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B

juf Ilse (Peeraer), juf Nancy (Torremans) op vrijdag
juf Liesbeth (Swaenen)

2de leerjaar A
2de leerjaar B

juf Lore (Verschueren)
juf Griet (Potters), juf Nancy (Torremans) op donderdag

3de leerjaar A
3de leerjaar B

juf Els (Daemen)
juf Elke (Leysen), … (nog in te vullen) op maandag

4de leerjaar A
4de leerjaar B

juf Carine (Proost)
juf Anne (Mercelis), juf Nancy (Torremans) op dinsdag

5de leerjaar A
5de leerjaar B

juf Cataline (Willems)
juf Finne (Dierckx)

6de leerjaar A
6de leerjaar B

juf Annemie (Van Den Heuvel)
juf Kerstin (Vermote)

zorgcoördinator

juf Maartje (van Tilborg)

zorg
SES-beleid*

juf Sandra (Cornelissen)
juf Els (Aerts)
juf Ilse (Sas)
juf Nancy (Torremans)
meester Thomas (Dierckx)

bewegingsopvoeding
BPT**

juf Annelies (Van der Flaas), meester Arne (Van de Pol)
juf Ilse (Sas)

*De overheid kent de school extra lestijden toe om een 'gelijke onderwijs kansen' beleid uit te werken(de SES-lestijden). De SESlestijden zijn lestijden die toegekend worden op basis van de Socio-Economische Status van onze leerlingen.
**Bijzondere Pedagogische Taken

Klasindeling
Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de klasgroep van uw kind.

Ik ben ervan overtuigd dat ik op een fijne samenwerking kan rekenen en wens iedereen een
leerrijk schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,
Wim Van den Heuvel
- directeur -

