
     

             

 
 

  

DE BLOKKENDOOS 

GO! basisschool De Blokkendoos nieuwsbrief September – oktober 2020 

 

Op de kalender 

23/10 Dag van de jeugdbeweging 

29/10 Online oudercontact 1 van 16u tot 20u 

02/11 t/m 08/11 Herfstvakantie 

09/11 Terug naar school 

09/11 K3-L1: Toneel ‘Kat met laarzen’ – Sprookjes enzo 

11/11 Wapenstilstand: geen school 

23/11 Start voorleesweek 

04/12 Sint op school 

17/12 Rapport 1 

18/12 Kerstfeest op school 

21/12 t/m 03/01 Kerstvakantie 

 

In deze editie:   

Op de kalender – Opruimactie – Parkeren in de schoolomgeving – Smartschool – Wijziging 

afhalen leerlingen – Banken – Mondmasker schoolomgeving – Oudercontact 1 - Dag van de 

leerkracht en pedagogische studiedag – School 4.0 – Leerkracht anderstalige nieuwkomers - 

Speeltoestellen kleuterspeelplaats – Boekenbeurs 

 



     

             

 
 

Opruimactie 

 
Onze school deed mee aan een actie van 
“Mooimakers”. Het vijfde leerjaar ging aan de slag 
tegen zwerfvuil en zorgde mee voor een propere 
schoolomgeving. 
 
Onze vlag hing even sierlijk te wapperen onder de luifel 
van de lagere school. 
 
 
 

 

Parkeren in de schoolomgeving 

 
Let erop dat je je auto steeds correct parkeert. 
Voor de poorten van onze school of van de buren mag er niet geparkeerd 
worden.  
’s Morgens mag je op de kiss and ridezone wel parkeren maar niet uitstappen 
uit uw wagen.  
Gelieve nooit te parkeren voor de blauwe poort. Onze fietsers betreden of verlaten de school ook 
graag veilig.  
 

 

Smartschool 

 
We werken als school steeds meer met smartschool. Controleer 
smartschool dan ook regelmatig. 
 

- Al de briefwisseling zal via smartschool gebeuren. 
 

- De brieven worden steeds opgeslagen op intradesk in het 
mapje “brieven aan ouders”. 

 
- Bij afwezigheden/ziekte van uw kind moet je via 

smartschool een bericht sturen naar de klasleerkracht. 
 

- De resultaten en rapporten van uw kind kan je ook terugvinden in de puntenboek. 
 

- De lesroosters staan er genoteerd. 
 

- In het fotoalbum kan je foto’s terugvinden van sommige klassen en sommige foto’s van de 
gehele school (K2 en K3 gebruiken Classdojo om foto’s met ouders te delen).  
 
 

 

 



     

             

 
 

 

Wijziging afhalen leerlingen 

 
Het afhalen van onze kinderen is vanaf dit schooljaar gespreid over 
de 3 poorten en dit op verschillende tijdstippen.  
De leerlingen van K3, K2, L1 en L2 gaan vanaf september via de 
blauwe poort naar buiten. 
 
Aan de blauwe poort is er momenteel nog geen zebrapad. We laten 
hier de kinderen dan ook nog NIET oversteken. 
 
De gemeente Aartselaar heeft op onze vraag wel goedkeuring gegeven om hier in de zeer nabije 
toekomst toch een zebrapad aan te leggen. 
 
De leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar verlaten de school langs de gele poort. 
De kleuters van de eerste kleuterklas en het vlinderklasje mogen afgehaald worden in het klasje 
zelf aan de buitendeur.  
Kinderen van de lagere school kunnen ook de school verlaten langs de Zwaluwenlaan.  
 

 

Onze banken op de speelplaats van de lagere school werden vernieuwd.  

 
De werkman heeft de houten banken vervangen op de speelplaats van de 
lagere school. Deze werden gesponsord door tuinhuizen Cockaerts. Bedankt 
juf Kristel en Nadia! 
 
 

 

Mondmasker schoolomgeving politiebesluit 

Mondmaskers: update 
Geen versoepeling van de mondneusmaskerplicht in de provincie 
Antwerpen 

In de provincie Antwerpen wordt deze maatregel aangevuld met één 
bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is 
het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt 
tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, 
binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen: kleuter-, lager-, 
hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs. 

De mondmaskerplicht aan o.a. de schoolomgeving is vanaf 12 jaar. Ook onze leerlingen moeten 
vanaf 12 jaar steeds een mondmasker bij zich hebben en moeten deze dragen bij het verlaten van 
de school. 

Dit politiebesluit geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. 

 

 



     

             

 
 

 

Oudercontact 1 

 
Omwille van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om de ouderavond van 29/10, 
zowel bij de kleuterschool als de lagere school, digitaal te organiseren. 
 
Deze zal doorgaan via smartschool live. 
 
Verdere info hierrond zal nog worden gecommuniceerd. Inschrijven kan vanaf 23.10 om 14u.   
 

 

 

Dag van de leerkracht 2020 en pedagogische studiedag 

 
 

Onze leerkrachten werden dit jaar in de watten gelegd voor de dag 
van de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 30 september kregen ze een heus 
coronaproof ontbijt aangeboden vanuit 
VROBA en de school. 
 

 
 
Op de dag zelf kregen ze een gepersonaliseerde tas van 
de school.  
 
 
Ook stond er lekkers klaar vanuit de schoolraad. 
Bedankt dhr. Walschap! 
 
Tijdens de pedagogische studiedag stonden 
onderwerpen als talenten, natuur op school en het 
werken met IPAD’s op het programma.  
 
 

 

 

 



     

             

 
 

 

School 4.0 

 

PERSBERICHT: GO! 

basisschool De 

Blokkendoos is ‘School 

4.0’ 

  
Het schoolteam van GO! basisschool De Blokkendoos in 
Aartselaar krijgt van GO! scholengroep Rivierenland het label ‘School 4.0’. 
Dit label is een keurmerk van de scholengroep en wordt toegekend aan scholen die zich 
aanpassen aan de zich wijzigende samenleving, scholen die vernieuwend werken en de lerenden 
voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen. 
  
Bart Willemen, directeur van GO! basisschool De Blokkendoos in Aartselaar: “Wij vroegen een 
label ‘School 4.0’ aan, omdat we de laatste schooljaren heuse stappen aan het zetten zijn om ons 
onderwijs te moderniseren. Zeker sinds de coronaperiode hebben wij enorme stappen 
vooruitgezet op het gebied van ICT.” 
  
Een opsomming van de verwezenlijkingen binnen GO! basisschool De Blokkendoos in Aartselaar: 
  

-        In alle klassen wordt er nu klasdoorbrekend gewerkt, vanaf de peuterklas tot het zesde 
leerjaar. 

-        Er zijn allerhande initiatieven waarbij de leerlingen hun eigen leerproces voor een deel 
zelf in handen kunnen nemen en zichzelf kunnen inschalen. 

-        De school werkt naast klasdoorbrekend ook in drie groepen met co-teachingklassen (met 
twee leerkrachten voor één groep). 
  

-        Daarnaast kijkt de school naar het leerniveau van de leerling. Zo zijn er voor taalinitiatie en 
voor wiskunde klas- en graadsoverstijgende niveaugroepen gemaakt, aangestuurd door 
de zorg. 

  
-        Kinderen vanaf de tweede graad van de lagere school kunnen zich zelfstandig inschrijven 

voor extra instructielessen als ze iets van de les niet zo goed begrepen hebben. 
  

-        We gaan nog dit kalenderjaar de tablets die al in omloop zijn gevoelig uitbreiden (x3) zodat 
meer leerlingen gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologie. 

  
-        Iedereen in de lagere school is met manieren aan het experimenteren om de 21ste-

eeuwse vaardigheden te evalueren op kindniveau. 
  

-        Smartschool zal door de leerlingen zelfstandig gebruikt worden vanaf de tweede graad van 
de lagere school. Daarnaast werkt de school sinds dit schooljaar ook met xnapda en 
bookwidgets ter ondersteuning van het leerproces van de lerenden. 

  
 



     

             

 
 

 
  
 
Keurmerk ‘School 4.0’ 
  
In schooljaar 2017-2018 lanceerde GO! scholengroep Rivierenland het keurmerk ‘School 4.0’. 
  
Karine Eyckmans, coördinerend directeur 
GO! scholengroep Rivierenland: “Scholen 
4.0 zijn scholen die zich aanpassen aan de 
zich wijzigende samenleving, scholen die 
vernieuwend werken en de lerenden 
voorbereiden op hun plaats in de 
samenleving van morgen. 
Vanuit de scholengroep zullen wij 
schoolteams blijven ondersteunen en 
stimuleren om doordachte stappen te 
zetten op dit pad. ‘Scholen 4.0’ wil een 
keurmerk zijn. Scholen zullen dit keurmerk 
kunnen verdienen door op alle vlakken van 
de schoolwerking de innovatie te 
verankeren in de eigen werking.”       
Coördinerend directeur Karine Eyckmans links, algemeen directeur Conny Romswinkel rechts  gaven een toespraak op veilige afstand van het lerarenteam.                    

 

GO! basisschool De Blokkendoos is de niet de eerste school van de scholengroep die dit keurmerk 
krijgt. Al heel wat scholen kregen de titel. Nog andere scholen staan op de planning. 
 
 



     

             

 
 

 

Leerkracht anderstalige nieuwkomers 

 

                    
Mijn naam is juf Shani. 

Ik ben de juf voor de anderstalige 
nieuwkomers. 

Doorheen het schooljaar zal ik deze 
leerlingen helpen met Nederlands te 

spreken, te lezen en te begrijpen.  
Vanaf dinsdag 20 oktober zal ik starten 

met een OKAN-klasje voor nieuwkomers. 
Ook leerlingen die al langer bij ons op 

school zitten zullen individueel of in kleine 
groepjes extra Nederlandse les krijgen.  

 
Ik heb er alvast heel veel zin in. 

Lieve groetjes 
Juf Shani 

 
 

 

Speeltoestellen kleuterspeelplaats sponsoring CERA en VROBA 

 
Via een sponsorproject van CERA en met 
de opbrengst van het Italiaans eetfestijn 
van VROBA hebben we nieuwe 
speeltoestellen kunnen aankopen voor 
op de kleuterspeelplaats: een boot, een 
vlot, stuurtjes en een zandtafel. 

 
 

 



     

             

 
 

 

Boekenbeurs 

Zondag 11 oktober ging de 30eeditie van de boekenbeurs door in onze school. 
Er stonden heel veel mooie boeken uitgestald en ook de voorleessessies van Rein De Pelseneer en 
Jonas Boets konden onze kinderen bekoren. Bedankt aan alle bezoekers en aan VROBA.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief       GO! basisschool De Blokkendoos 
Is een uitgave van GO! basisschool De Blokkendoos Leon Gilliotlaan 58 2630 Aartselaar   

REDACTIE Directeur - schoolteam kleuterschool en lagere school en secretariaat. 

Nieuwsbrief      GO! basisschool De Blokkendoos niet ontvangen? 

Tel: 03 887 66 91  info@bsdeblokkendoos.be   Alle info vind je ook via www.bsdeblokkendoos.be 
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