
                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                              

             Erondegem, 27 augustus 2021 

Beste ouder(s)  

Hopelijk gaat alles goed met onze kapoenen en hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende 

vakantie. 

Onze batterijen zijn alvast helemaal opgeladen. Het team maakt zich klaar om er opnieuw in te 

vliegen. Schoolmateriaal werd geleverd, banken werden geschikt, de klassen werden 

klaargemaakt,…   

We zijn blij dat we onze kinderen terug mogen verwelkomen! 

 

We geven graag wat belangrijke informatie mee bij de start van het nieuwe schooljaar:  

- Zoals jullie bovenaan deze brief kunnen zien, heeft onze school een nieuw logo. Ook onze 

website en Facebookpagina werden aangepakt tijdens de vakantiemaanden. 

Je kan ons vanaf 1 september vinden op www.sfserondegem.be én op Facebook via Sint-

Franciscusschool Erondegem. 

Onze website en Facebook worden een belangrijk medium: steeds zullen jullie er alle info 

terugvinden die ook toegestuurd wordt via mail.  

 

- Op de website vinden jullie ook de vernieuwde schoolbrochure die voortaan 

‘schoolreglement’ zal noemen. Nieuwe zaken staan gemarkeerd en worden ook op de 

infoavond vermeld. 

 

- Naast het vernieuwen van de website en onze schoolstijl, zijn er in de vakantie ook een 

aantal werken gebeurd. 

• Het branddetectiesysteem is volledig vernieuwd en geautomatiseerd. 

• De refter is voorzien van nieuwe ledverlichting. 

• Op onze speelplaats wordt woensdagnamiddag 1 september een bureelcontainer 

geplaatst. In deze ruimte, de raketklas, zal de zorgwerking doorgaan. 

 

- Op 1 september worden onze peutertjes pas om 9u op school verwacht. Zo kunnen we hen 

in alle rust en met de nodige zorgen ontvangen. 

 

- Gelukkig kunnen we ons nieuwe schooljaar organiseren met minder beperkende 

maatregelen omtrent corona. Daartegenover staat wel dat we blijvend verantwoordelijkheid 

nemen en kordaat zullen optreden daar waar zich problemen stellen. 

 

• Op de eerste schooldag en ook op andere schooldagen mogen ouders de school nog niet 

betreden. Dat wil zeggen dat jullie de kinderen opnieuw afzetten aan de gele lijn ‘Vanaf 

hier kan ik het alleen’.  

http://www.sfserondegem.be/


• Bij het brengen en halen van jullie kinderen, is het altijd verplicht een mondmasker te 

dragen. 

• Om de drukte aan de schoolpoort te beperken bij het afhalen, komen onze kleutertjes 

om 15u25 buiten.  

Er zal een leerkracht de schoolpoort openmaken wanneer je de school mag betreden. 

Mogen we vragen dat ouders met kinderen van het lager wachten aan de schoolpoort 

tot 15u30 alvorens hun kinderen aan de rode lijn af te halen. 

Het blijft ook belangrijk niet samen te troepen op de berg maar jullie kinderen af te 

halen en zo snel mogelijk de school te verlaten. 

Alvast bedankt om samen met ons de regels te volgen! 

Na de eerste schoolweek zal dit afhaalmoment opnieuw geëvalueerd worden en passen 

we aan waar nodig. 

• Onze infoavonden mogen live doorgaan. We starten echter niet met een gezamenlijk 
gedeelte maar gaan onmiddellijk naar de klas waar jullie de info kunnen volgen. We 
vragen maar met 1 ouder per klas te komen. Mondmaskers zullen verplicht zijn. Meer 
info volgt in de uitnodigingsbrief op 1 september 

• Ook oudercontacten kunnen opnieuw doorgaan, met mondmasker. De aanwezigheid 

van ouders wordt wel vermeden tijdens de lesuren.  

• Essentiële derden zijn toegelaten indien hun aanwezigheid noodzakelijk is voor het 

behalen van lesdoelen of in functie van begeleiden van leerlingen. 

• Mondmaskers zijn voor het 5e en 6e leerjaar niet meer verplicht (tenzij de 

preventieadviseur of de lokale crisiscel op grond van de epidemiologische situatie anders 

beslist in de loop van het schooljaar). 

• Uitstappen (o.a. zwemmen) zijn toegelaten conform de regels in de samenleving 

• Lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan. We sporten zoveel mogelijk buiten. 

• Warme maaltijden gaan opnieuw door. Leerlingen zitten in eigen klasbubbel en zullen 

een vaste plaats krijgen in de refter. 

• Speeltijden kunnen opnieuw gelijktijdig en voor meerdere klasgroepen samen.  

• Handhygiëne, verluchting en ventilatie blijven uiterst belangrijk. 

 

De gezondheid en veiligheid van onze kinderen en het voltallig team blijven belangrijk. Mogen we 

daarom vragen zieke kinderen thuis te houden.  

Wanneer kinderen ziek worden op school, bellen we de ouders en moeten jullie je zoon of dochter zo 

vlug mogelijk komen halen op school.  

 

Indien er vragen of bedenkingen zijn, mogen jullie mailen naar de klasleerkracht of naar 

directeur@sfserondegem.be. 

De school is telefonisch bereikbaar op 053 80 85 10 of 0494 82 06 80. 

 

Tot slot wens ik alle kinderen en het hele team een fijn schooljaar toe waarin ze veel kunnen leren 

maar ook kunnen genieten van het samen zijn met elkaar. Een schooljaar met hartverwarmende 

momenten, lichtpuntjes en groeispurten, vragen en verwondering, ieder volgens zijn talenten! 

Vriendelijke groeten, 

juf Leen, directeur 

mailto:directeur@sfserondegem.be

