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Dag beste ouders
Dag beste kinderen

Nog enkele dagen en we starten schooljaar 2020-2021. Een schooljaar waar jammer genoeg ook
Covid19 parten zal spelen. Maar niet getreurd. Er is een groot verschil met vorig schooljaar: we mogen
met zijn allen naar school! En de juffen en meesters zijn er klaar voor. Zij zijn al volop in de weer met de
voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
Het blijft wel nodig dat we vanaf de eerste dag goede afspraken maken; zowel voor het
onthaalmoment van 31 augustus als voor de komende schoolweken.
Alle nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen wens ik van harte welkom in het Sint-Jozefcollege, afdeling
BSA. Wij gaan ons uiterste best doen om er voor u een leerrijke en vreugdevolle schooltijd van te maken.
Ik wens u allen van ganser harte en in naam van het ganse schoolteam een prettig schooljaar toe.
Ronny Das
Directeur

Onthaalmoment op 31 augustus voor alle kleuters
Voor het onthaal en korte kennismaking met de nieuwe klas en de nieuwe juf moeten we wegens
Covid19 enkele strikte afspraken maken:
- Er mag slechts 1 ouder met de kleuter naar de school komen.
- Ouders en kleuters ontsmetten de handen voor ze naar het onthaalmoment komen, ouders
dragen een mondmasker.
- U komt in de school door de grote zwarte poort en gaat naar de boven-speelplaats van de
lagere school. Juf Tinne en juf Isaura zullen u verder wegwijs maken. Dan heeft u een kwartier de
tijd om kennis te maken.
- Alle kleuters van geboortejaar 2018 verwelkomen we graag in de Eendjesklas van juf Caroline om
17.15 uur stipt. Jullie mogen binnenkomen langs de hoofdingang (trappen) en lopen de gang
helemaal ten einde. Aan de rechterkant vindt u de Eendjesklas.
- We verdelen alle andere kleuters alfabetisch op achternaam. Kleuters waarvan de familienaam
begint met
o de letter A t.e.m. F verwachten we om 17.30 uur stipt op de boven-speelplaats.
o de letter G t.e.m. O verwachten we om 17.50 uur stipt op de boven-speelplaats.
o de letter P t.e.m. Z verwachten we om 18.10 uur stipt naar de boven-speelplaats.
- De klasjuf zal u wijzen langs waar u de klas moet verlaten. Dat is ook de uitgang langs waar u op
de komende schooldagen uw kleuter komt afhalen.
Onthaalmoment op 31 augustus voor leerlingen van het eerste leerjaar
U kreeg al enkele richtlijnen per post toegestuurd. We zetten nog eens even alles op een rijtje voor u:
- Er mag slechts 1 ouder met de leerling naar de school komen.
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Ouders en leerlingen ontsmetten de handen voor ze naar het onthaalmoment komen, ouders
dragen een mondmasker.
Iedereen neemt als ingang de grote zwarte poort aan de speelplaats en wacht op de benedenspeelplaats op de naamafroeping. Als de leerlingen hun naam horen, komen de kinderen naar
de boven-speelplaats. De ouders wachten beneden en houden minstens 1.5 meter afstand.
De naamafroeping start om 18.00 uur stipt.
Nieuwe leerlingen van het tweede t.e.m. het zesde leerjaar lagere school

We nodigen jullie graag uit op het onthaalmoment op maandag 31 augustus. Beide ouders mogen
mee naar de school komen en respecteren de coronavoorschriften (mondmasker en afstand bewaren).
U kan kennismaken met de leerkracht en het nieuwe klaslokaal. U kan de school betreden via de zwarte
poort aan de parking of langs de Lindendreef aan de Koningin Astridlaan. Dat is gemakkelijk voor de
internen.
We verwachten deze nieuwe leerlingen en hun ouders om 17.00 uur stipt aan de speelplaats. De
directeur en de klasleerkracht zullen u opwachten voor een korte kennismaking.
Start van het schooljaar op 1 september
Kleuters worden ’s morgens gebracht naar de speelplaats van de kleuterschool. Ze kunnen na schooltijd
afgehaald worden op de plaats die de klasjuf heeft aangegeven tijdens het kennismakingsmoment.
Lagere schoolkinderen komen naar de boven-speelplaats. De ouders kunnen niet wachten op de
naamafroeping maar moeten onmiddellijk het schooldomein verlaten. Om 9.00 uur zullen de klaslijsten
verschijnen op de website van de school onder de rubriek “Nieuwsbrief”.
Algemene infoavonden
Om begrijpelijke reden zal de algemene infoavond dit jaar niet kunnen doorgaan, met uitzondering van
het eerste leerjaar. Voor alle andere jaren zal de leerkracht u de nodige info over de klaswerking
bezorgen.
Kom je uit vakantie uit een rode zone?
Kinderen en ouders die uit vakantie komen uit een zone de gekenmerkt staat als ‘rode zone’ mogen
niet naar school komen. Zij moeten de school hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en zijn
welkom na de quarantaineperiode. Hierin heeft elke ouder een zeer grote verantwoordelijkheid.
Spaghettidag
Jammer genoeg kan door de pandemie onze wereldvermaarde spaghettidag die gepland stond op 3
oktober, niet doorgaan.

