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Beste ouders,
We zijn reeds enkele weken volop bezig… Het is een plezier om onze kinderen dagelijks op school te verwelkomen
en hun blije gezichten te zien. Ik zie ze knutselen, voetballen, luidop lezen, rekenen, zich verkleden, wandelen,
lachen, ravotten, koken, lessen leren, taken maken, buitenlessen volgen, tuinieren, bosspelletjes spelen, turnen,
spelen, genieten, … en noem maar op. De foto’s op de besloten facebookgroepen spreken boekdelen.
Onze kinderen worden momenteel ook allemaal nauw opgevolgd, rekening houdend met de vorige maanden, toen
we samen in lockdown waren. We hebben de nieuwe beginsituatie van uw kind bekeken en trachten er ons zo goed
als mogelijk naar aan te passen. We leren en leven op het ritme van de dag. Een oprechte zorg voor het
welbevinden van iedereen ligt aan de basis van ons onderwijs.
Jammer genoeg heb ik momenteel heel weinig contact met de ouders. Ik mis de korte speelplaatsgesprekjes.
Daarom tracht ik jullie regelmatig een nieuwsbrief te bezorgen met ditjes en datjes.

schoolfotografie
De schoolfoto’s zijn klaar! Deze week krijgt uw kind de informatie hierover mee, want u kan de foto’s, net als vorig
jaar, online bestellen. De foto’s werden genomen met een speciale achtergrond wat u de mogelijkheid biedt om zelf
een andere achtergrond te kiezen .
U hebt tijd tot en met 23 oktober om uw foto’s online te bestellen, zonder extra kosten. Ze worden dan geleverd op
onze school en meegegeven met uw kind(eren).
U kan na 23 oktober ook nog steeds foto’s bijbestellen, maar dan worden de foto’s aan huis geleverd mits € 5
leveringskosten.
schoolrekening
Begin november komt de eerste schoolrekening eraan. Vanaf dit schooljaar ontvangt u de factuur via mail.
Gelieve het mailadres van het secretariaat aan uw contacten toe te voegen, zo bent u zeker dat de mail niet in uw
spam belandt. -> secretariaat@vsherdersem.be
Mocht u de mail betreffende de schoolrekening toch niet ontvangen hebben, contacteer ons dan op bovenstaand emailadres a.u.b. Op die manier kunnen we bijsturen.
Op termijn zullen we wellicht overschakelen naar de mogelijkheid om via domiciliering te betalen. Meer info
daaromtrent volgt later.
sneller scannen met de sleutelhanger
Vanaf dit schooljaar ontvangt ieder kind een sleutelhanger met zijn/haar barcode. Deze code wordt bij de voor- en
naschoolse opvang gescand in functie van de facturatie. Vroeger gebeurde dat via een map; de sleutelhanger
vergemakkelijkt het systeem. Gelieve deze zeer stevig te bevestigen aan de boekentas aub. Wanneer een kind
verandert van boekentas, moet de sleutelhanger mee verhuizen.

lintje met jaarthema
Al onze kinderen ontvingen reeds het derde jaar op rij, een lintje met het jaarthema ‘buurt je mee’. Gelieve het
lintje op de turnzak (lagere school) of op de blauwe zak (kleuters) te naaien aub.
afhaal kipfestijn – actie ouderraad
De ouderraad slaat de handen in elkaar en blijft niet bij de pakken zitten. Het jaarlijks mosselfestijn gaat niet door
maar ze bedachten een waardig alternatief: een heus afhaal kipfestijn. Ook dit schooljaar willen zij hun schouders
zetten onder een nieuw, uitdagend traject: Het verfraaien van de grote speelplaats en het Klein Kasteeltje. Volg de
website en de facebookgroep op de voet. Info volgt!
Corona: wat als een kind in de klas positief test?
Als een kind een positieve coronatest aflegt, krijgt de directeur hiervan melding. De schoolarts van het CLB neemt
dan contact op met de school. Na overleg wordt bepaald of het om laag of hoog risico gaat. De ouders worden
onmiddellijk op de hoogte gebracht, via een brief in de boekentas én via een persoonlijke mail. Zo nodig, kan dit ook
telefonisch zijn. Op die manier brengen we de betrokkenen op de hoogte van welke maatregelen we zullen nemen.
De huisarts beslist op welk moment het positief geteste kind kan terugkeren naar school.
Indien u bezorgd bent of vragen heeft kan u me steeds telefonisch of via mail contacteren.
Ik sta graag open voor een gesprek … een luisterend oor…

Klein is lief...
Fijne werkweek aan iedereen en
laat ons goed zorgen voor elkaar.
Groeten van Juf Els

