
 

   
 

 
 

                                                                 Ranst, dinsdag 1 september 2020 

 

Beste ouder(s), 

 

Hieronder vindt u enkele afspraken terug die gangbaar zijn op onze school. 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

 

Het schoolteam 

_______________________________________________________________________________________ 

Infoavonden 

Ongetwijfeld bent u benieuwd naar de afspraken die er in de klas van uw kind 

gemaakt werden, hoe de leerkracht te werk gaat en welke accenten er gelegd 

worden. We kozen er veiligheidshalve voor om de infoavonden dit schooljaar 

digitaal te laten verlopen.  U ontving de nodige info via het ouderplatform. Indien 

u nog bijkomende vragen zou hebben organiseert elke klas een vragenuurtje.  Via 

het ouderplatform ontvangt u een link waarmee u kan inloggen op ‘Teams’.  

Planning vragenuren: 

 

Infoavond KS: Woensdag 9 september 

Infoavond vragenuurtje 1ste graad: maandag 14 september 

Infoavond vragenuurtje 2de graad: dinsdag 15 september 

Infoavond vragenuurtje 3de graad: maandag 7 september 

_______________________________________________________________________________________ 

Snacks en lunch 

Onze kinderen eten dagelijks in de klas.   

- fruit (hapklaar) in een doosje/droge koek in een doosje 

- boterhammen graag in een brooddoos 

- uitsluitend water in een hervulbaar flesje of drinkbus 

_______________________________________________________________________________________________ 

Brieven via ouderplatform en schoolwebsite 
Doorheen een schooljaar gaan er heel wat brieven mee. Om onze ecologische 

voetafdruk te verkleinen, versturen wij brieven en berichten via het digitale 

ouderplatform.   

Verslagen van oudercomitévergaderingen, schoolraad en leerlingenraad kunnen 

geraadpleegd worden via de website van de school.  

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

   
 

 

 

Verjaardagen 

Als school vinden we het van groot belang dat jullie zoon/dochter op zijn/haar 

verjaardag extra in de ‘bloemetjes gezet’ wordt.  We dachten met het schoolteam 

na over hoe we het feestje op een fijne en min of meer gezondere en ecologische 

manier kunnen organiseren.  We willen daarom jullie aandacht vragen voor de 

volgende suggesties: 

 Trakteren is geen verplichting!  Indien u toch iets wil meegeven dan graag 

een droge cake, koek of een stuk fruit.  Dit mag echter gezien de 

coronamaatregelen NIET zelfgemaakt zijn. 

 We zijn een milieubewuste school en maken geen gebruik van 

wegwerpbestek.  Er is voldoende bestek aanwezig op de school! 

 Indien u wenst een cadeautje aan te kopen, dan graag een ‘klascadeau’ in 

plaats van individuele cadeautjes.  Bespreek dit zeker met de leerkrachten.   

Zij houden telkens een aantal tips of suggesties in het achterhoofd.  

Uiteraard bent u tot niets verplicht! 

 Indien u een verjaardagsfeestje organiseert, vragen wij om de 

uitnodigingen buiten de schoolpoort uit te delen (voor de kleuters), dit om 

sociale en emotionele problemen te voorkomen.  Voor de leerlingen van de 

LS kunnen de uitnodigingen buiten de klas uitgedeeld worden. De GDPR 

wetgeving verbiedt ons om adresgegevens door te geven. 
______________________________________________________________ 

Ziekenfonds 
Voor meerdaagse uitstappen kan u genieten van een tegemoetkoming via het 

ziekenfonds.  Na de meerdaagse uitstappen ontvangt u een voorgedrukt formulier 

dat u kan binnenbrengen bij het ziekenfonds.  U hoeft dus GEEN formulier in te 

dienen. 

Sommige ziekenfondsen betalen ook schoolreizen terug.  Ga dit zeker na bij u 

ziekenfonds.  Dit formulier dien je wel zelf in.  Wij vullen het graag in voor u. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fietsenstalling 

De school biedt fietsers de mogelijkheid om fietsen in de fietsenstalling te 

plaatsen tijdens de schooluren.  Mogen wij vragen om afneembare lichtjes, 

versieringen,…  zoveel mogelijk te vermijden of zoveel mogelijk in de 

boekentassen te bewaren.   

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 



 

   
 

 

 
 

Toekomen op school 

Hou ’s morgens in het belang van uw kind(eren) het afscheid zo kort mogelijk. Op 

deze manier hebben de kinderen genoeg ruimte om te spelen en is het duidelijk 

dat de juf of meester de leiding heeft. 

Neem kort afscheid (knuffel en kus) en blijf niet staan.  

Deel deze info ook mee aan de opa’s, oma’s,… 

_______________________________________________________________________________________ 

Voor- en nabewaking 

De voorbewaking start om 7u30 en eindigt om 8u25. (brengen via 

Doggenhoutstraat) 

De nabewaking eindigt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 18u00 in 

de centrumschool (ophalen via Doggenhoutstraat) en om 17u in Millegem.  

Op woensdag eindigt de nabewaking om 13u00.   

 

Mogen wij met aandrang vragen om de leerlingen voor de einduren op te 

halen.  

Indien de kinderen niet tijdig opgehaald kunnen worden door onvoorziene 

omstandigheden gelieve dan te telefoneren naar onderstaande nummers.  Op  

deze manier weten wij dat u onderweg bent en zijn we in de mogelijkheid de 

kinderen gerust te stellen.   

Nabewaking centrum: 0484/98.33.75 

Nabewaking Millegem: 0484/97.32.73 

______________________________________________________________________________________ 

Huiswerkklas 

Kinderen die een langere tijd in de nabewaking blijven, krijgen de kans om op een 

rustige plek aan hun huiswerk te starten.   

De huiswerkklas gaat door telkens op maandag, dinsdag en donderdag 

onmiddellijk na schooltijd. 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Alvast bedankt voor een fijne samenwerking 

Het schoolteam 

 

 

 

                                                       

 



 

   
 

 

 

 

 

 


