
 

 

 

 

                        
 

 
 

 

 

 

Beste ouders, 
Welkom terug! Hopelijk hebben jullie allemaal van een 
deugddoende vakantie kunnen genieten. Wij staan alvast te 
popelen om het nieuwe schooljaar in te springen!  We 
proberen zoals steeds zo veel mogelijk info te bundelen in 
onze nieuwsbrieven. 
Dit is dus de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
 
Jaarthema 

 
Een nieuw schooljaar, dat betekent ook een nieuw jaarthema! 
En we zullen het deze keer niet volgens het boekje doen, 
daar zijn we zeker van!  
Elke maand zal een ander,  
niet-alledaags boek in de kijker 
staan (vriendschapsboeken,  
kookboeken,…)  
Het hele jaar door vullen we het  
klasboek aan met allerlei foto’s,  
tekeningen,…. van activiteiten die  
we samen met de klas deden. 
 
 
 
Elektronische briefwisseling en communicatie  

 
Net als de vorige jaren willen wij de schoolpost zo veel 

mogelijk via e-mail versturen.  
Hiermee bedoelen we informatieve 
brieven, mededelingen, oproepen, … 
Brieven met een antwoordstrookje 
worden echter steeds elektronisch EN 

op papier meegegeven. Dit 
antwoordstrookje dien je immers 
steeds via je kind aan de 
klasleerkracht te bezorgen. Hier 

vragen we om niet per mail te antwoorden.  
Wij gaan er van uit dat iedereen een mailadres opgeeft voor 

de communicatie. 
Het is van belang dat je regelmatig je mailbox nakijkt en een 
eventuele adreswijziging onmiddellijk doorgeeft. In de 
beginfase is het mogelijk dat onze mails soms in de spambox 

terechtkomen. Kijk dit regelmatig na, zo mis je geen schrijven 
van de school. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om het mailsysteem op punt te stellen, vragen wij jullie om de 
agendafiche goed na te kijken en zo volledig mogelijk aan te 
vullen met mailadres(sen). 
 
 
Inlichtingenformulier, agendafiche  

 
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben wij 
traditiegetrouw heel wat info nodig van jullie: wie blijft eten op 
school, wie in de opvang blijft, welke kinderen alleen of met 
een rij naar huis gaan,...  
Op vraag van vele ouders wil de school een adressenboekje 

met adres, telefoonnummer en mailadres van alle 

leerlingen ter beschikking stellen van de ouders. Dit kan 

uiteraard enkel als jullie hiervoor toelating geven. 

Deze vragen zijn gebundeld in het digitale 
inlichtingenformulier. We vragen om dit in te vullen ten laatste 
nu vrijdag 04/09/2020  

.https://forms.gle/ABw8CgVT4TFDCBiBA 

 
Gelieve ook de agendafiche na te kijken en indien nodig te 

verbeteren. 
 
dossier opvang 

 
Voor leerlingen die nog nooit naar de opvang geweest zijn en 
die dat dit schooljaar wel gaan doen, vragen we de ouders om 
een bundeltje in te vullen. Ook voor kinderen die maar 
sporadisch in de opvang blijven is het belangrijk deze 
papieren in te vullen. Je kan deze bundel digitaal invullen via 

deze link  https://www.leuven.be/kinderkuren  of een 

papieren versie aanvragen op het secretariaat. 
Op onze website kan je eveneens belangrijke informatie 
terugvinden i.v.m. de werking van de opvang. Deze info staat 
onder “informatie" bij "opvang”. 
 
We zouden de ingevulde formulieren graag ten laatste 
vrijdag 4 september ontvangen. 

 

   
 
 
 

https://forms.gle/ABw8CgVT4TFDCBiBA
https://www.leuven.be/kinderkuren


 
School- en studietoelagen 2020-2021 

 
De schooltoeslag wordt binnen het Groeipakket automatisch 
onderzocht voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. Of je recht hebt, hangt af van je gezinsinkomen. 
De schooltoeslag wordt voortaan automatisch toegekend. Je 
hoeft die dus niet meer aan te vragen zoals in het verleden. 
Algemene info? Surf naar www.groeipakket.be. of bel gratis 
naar 1700,  elke werkdag van 9 tot 19 uur. 
 
 
Abonnementen 

 
Onze school biedt jullie de mogelijkheid aan om vrijblijvend 
een jaarabonnement voor één of meerdere tijdschriften te 
bestellen. Dit kan enkel via de website of via de link : 

https://forms.gle/y1seHNchDmACYN6L6 

Let wel! Enkel de aangeboden abonnementen kunnen besteld 
worden. 
U heeft de tijd tot vrijdag 11 september 2020 om dit via 
onze website te bestellen. 

 
 
Infoavonden  

 
Ook dit jaar nodigen wij 
jullie graag uit op onze 
infoavonden. De avond zal 
echter anders verlopen, 
namelijk digitaal. De 
klasleerkrachten bezorgen jullie eerstdaags een mailadres en 
login voor google classroom op naam van jullie kind. Via deze 
weg kunnen jullie dan op de afgesproken dag en tijdstip 
inloggen op google meet.  Jullie krijgen hiervoor nog een mail 
van de klasleerkracht.  
Wij hopen van harte jullie te mogen begroeten. 
 
 
Belangrijke data voor het 1ste trimester 
 
Vrije dagen 1ste trimester: 

° vrijdag 2 oktober 2020: pedagogische studiedag 
° maandag 5 oktober 2020: lokale verlofdag 
° van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november       
2020: herfstvakantie 
° woensdag 11 november 2020: wapenstilstand 
° woensdag 25 november 2020: pedagogische studiedag 
° van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 
2021: kerstvakantie 
 
Activiteiten 1ste trimester: 
° vrijdag 17 september 2020: schoolviering door het 5de lj. 

om 8u.50. 
° donderdag 29 oktober 2020: oudercontact voor de kleuter- 
en lagere school en boekenbeurs 
° vrijdag 27 november 2020 : Lichtjestocht (onder 
voorbehoud) 
° donderdag 17 december 2020: kennismakingsmoment 
instappers abdij- en wijkschool telkens om 15u.30. 
° vrijdag 18 december 2020: schoolviering door het 4de 

leerjaar om 8u.50.  
Een overzicht van alle belangrijkste activiteiten kregen jullie  

reeds mee op het einde van vorig schooljaar en kan je ook 
nog steeds downloaden op de website van de school onder 
"informatie" bij "kalender".  
Oudercomité 

 
Een datum om alvast te noteren:  
Woensdag 16 september 2020 : startvergadering 
oudercomité om 20u. 

 
 
 
Medicatie op school  

 
We dienen medicatie enkel toe mits een schriftelijk attest 
van de dokter. Een attest geschreven door een ouder mogen 

we niet meer aanvaarden. Op het medicijn dien je naam, klas, 
benaming, dosering, toedieningswijze en frequentie te 
noteren. Ook op het medicijn zelf noteer je de naam van je 
kind. 
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele reacties 
of gevolgen van deze medicatie. 
Op de website kan je dit formulier downloaden. Je vindt het 
onder “informatie” bij “nuttige formulieren” of je kan steeds 
een leeg document op het secretariaat komen halen. 
 
 
L.O. 

 
Elk kind in onze school krijgt gedurende de lagere schooltijd 2 
L.O.-shirts. 
De kinderen van het 1ste lj. krijgen een t-shirt mee op de 
eerste schooldag. Graag naamtekenen en terug meegeven in 
de turnzak samen met de witte turnpantoffels en het blauwe 
broekje die ook genaamtekend zijn. Voor het tweede t-shirt 
geef je zelf aan wanneer je kind het nodig heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groeipakket.be/
https://forms.gle/y1seHNchDmACYN6L6


 
 
 
Informatie rond luizen 

 
Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag 
aan te pakken. Luizen 
verspreiden zich immers heel snel in 
scholen omdat kinderen bij het spelen 
in nauw contact 
komen met elkaar. Om alle ouders 
tegelijk op de hoogte te brengen van 
een luizenplaag 
in de klas, gebruiken wij de 
LUIZENALARM-sticker in de 
klasagenda.  
 
 
Afwezigheden 

 
Indien jouw kind afwezig zal zijn op school 
vragen we om de school op de hoogte te 
brengen, zowel voor de kleuter- als voor 
de lagere school. 
Dit kan uiteraard telefonisch, maar ook via 
mail aan het secretariaat.  
 
secretariaat@vrijebasisschoolvlierbeek.be 
 
 
Belangrijkste wijzigingen in de schoolbrochure 

 
Jullie vinden de meest recente schoolbrochure met 
schoolreglement op de website van de school onder “welkom" 
doorklikken naar “schoolbrochure”. Een papieren versie kan je 
indien gewenst steeds bekomen op het secretariaat. 
 
 
Bijdrage extra-muros, 
 

De bijdragen voor de extra-muros activiteiten zullen in 3 keren 
aangerekend worden. 
Eind oktober (lagere school €40, kleuterschool €20), eind 
januari (lagere school €30, kleuterschool €15), en eind mei 
(lagere school €20, kleuterschool €10). Op deze manier wordt 
in de school het geldverkeer tot een minimum beperkt.  
Voor de meerdaagse uitstappen in het 1ste, het 3de en het 6de 
leerjaar mogen we u over de hele lagere school in totaal 
maximaal € 445 aanrekenen. Ook voor deze uitstappen 
betalen jullie in schijven via een spaarsysteem. 
 
 
Dubbele punten actie Bebat, 
 

Tussen 1 september en 31 oktober krijgen we dubbele punten 
op elke ingezamelde kilo batterijen. We doen dus een warme 
oproep om zoveel mogelijk batterijen in te zamelen bij oma, 
opa, tante,….  en ze te deponeren in de bebat-ton aan het 
secretariaat. Met de punten kochten we in het verleden bv. de 
kunststof banden voor de speelplaats aan. Heb je na deze 
periode nog batterijen? De ton staat een heel schooljaar aan 
het secretariaat. 
 
 
 

 
 
 
WEBSITE / FACEBOOK 

 
Op de vernieuwde website van onze school vind je allerlei 
nuttige informatie en heel veel sfeerbeelden van alle 
activiteiten op school. Ga gerust even kijken!  
www.vrijebasisschoolvlierbeek.be  

Je kan ons ook volgen via Facebook.  
   
 
Vanwege het ganse schoolteam 

 

 

 

 


