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Voorwoord
Beste ouders,
De spits is eraf! De eerste schoolmaand is voorbij. Het was een pittige, maar vooral boeiende
maand! Ik heb met veel mensen mogen kennismaken: ouders aan de poort, schoolbestuur,
schoolraad, oudercomité, Vroba en externen waar de school mee samenwerkt. Ik denk
daarbij aan medewerkers van de Bib en de gemeente, begeleiders van het
ondersteuningsnetwerk en het CLB,…
September was ook een maand met een heleboel leuke activiteiten en een aantal
noodzakelijke personeelswissels. We hebben een heleboel nieuwe gezichten binnen ons
team: welkom aan juf Phaedra (K2B), juf Eva (L4), juf Sophie (zorg bovenbouw), Juf Radmila
(LBV Orthodox) en juf Cindy (LBV RKG)!
Ook in oktober staan er heel wat activiteiten op het programma, leuke dingen om naar uit te
kijken!
Graag tot ziens!
Brenda Janssens
Directeur

Op de kalender
04/10
05/10
07/10
11/10
12/10
17/10
19/10
22/10
26/10
28/10

Eerste leerlingenraad
Start ‘Kom op tijd - week!’
Dag van de leerkracht
Zwemmen L1 + L3
Infomoment leerrijpheid ouders K3A/B
Start week van het bos
Zwemmen L2 + L3
Boekenbeurs met familiebrunch
Zwemmen L1 + L3
Dag van de jeugdbeweging
Zwemmen L2 + L3
Oudercontact 1

Even terugblikken
Breek het ijs (27/08/21) was een groot succes! Heel wat ouders en kinderen kwamen
kennismaken met de nieuwe leerkracht en klas. Een lekker ijsje was een leuk extraatje.

Om de spanning van de eerste schooldag (01/09/21) wat weg te werken en het
vakantiegevoel nog even vast te houden, gingen onze leerlingen maar wat graag op de
foto met vriendjes en vriendinnetjes die ze lange tijd niet meer hadden gezien. Wat een
tof weerzien!

-

Sportsnoepdag (10/09/21) en scholenveldloop bracht alle
leerlingen en leerkrachten in Aartselaar in sportieve tenue op
de been. Iedereen kon proeven van uiteenlopende sporten.
Iedereen was dan ook zeer enthousiast! Graag willen we ook
gebruik maken van deze gelegenheid om onze vrijwillige
begeleiders te bedanken voor hun inzet en hulp! BEDANKT!
Met de strap – en wieltjesdag (17/10/21) werd al snel
duidelijk dat onze fietsenstalling veel te klein ging zijn voor de
grote toestroom aan fietsen, skateboards en steps. Bedankt
aan alle ouders en leerlingen die extra moeite hebben gedaan om voor 1 dag de auto thuis
te laten. Alle klassen hebben doorgegeven hoeveel leerlingen er in de klas hebben gestapt
of getrapt. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school is er een winnende klas uit de
bus gekomen: de leerkrachten van K3B en L6B kregen van Mevr. Bren een cadeaubon van
25€ om te spenderen in de Fun. Benieuwd wat ze gaan kopen? Dit komt in de volgende
nieuwsbrief 😉

Nieuwe leerkrachten
Ramila Zeljko
Mijn naam is Radmila Zeljko, ik ben een Orthodoxe Godsdienst leraar.
Mijn taak is om kinderen kennis te laten maken met het geloof en de
spirituele ervaringen van hun eigen, historisch gegeven kerk of
religieuze gemeenschap, door middel van een open en tolerante
dialoog, met respect voor andere religieuze ervaringen en filosofische
opvattingen, evenals wetenschappelijke kennis en alle positieve ervaringen en prestaties
van de mensheid.

Eva Putteman
Ik ben juf Eva, 25 jaar en binnenkort mama van mijn eerste kindje.
Zelf ben ik ook afkomstig uit Aartselaar, waar je me kan
tegenkomen tijdens een wandeling met mijn trouwe viervoeter.
Voor de periode september tot en met november vervang ik juf
Jolien. Samen met juf Tiny ga ik vol enthousiasme aan de slag in het
vierde leerjaar. Ik hoop er samen met jullie en de kinderen een
leuke en leerzame periode van te maken!
Cindy Rymen
Ik ben een 43 jaar en woon in Kontich. Ik ben getrouwd en heb een
dochter en een kleindochter. Oorspronkelijk ben ik van opleiding
een apothekersassistente, maar sinds 4 jaar leerkracht RKG. Dit
schooljaar mag ik aan het 4de , 5de en 6de leerjaar godsdienst geven.

Phaedra Moonen
Ik ben juf Phaedra en ik sta tot het einde van het schooljaar in de kersenklas.
Vorig schooljaar heb ik ondersteuning/zorg gedaan in zowel de lagere school als
de kleuterschool in de Parel te Niel.
Na schooltijd ben ik veel bezig met sport. Ik geef namelijk tennislessen aan
kinderen van 3 tot 16 jaar.
Tot binnenkort aan de schoolpoort!

Sophie De Meyer
Ik ben juf Sophie, ben 36 jaar en mama van 2 zoontjes van 5 en 3
jaar. Samen met mijn man en kindjes woon ik in Edegem. Tot eind
december sta ik als zorgleerkracht voornamelijk in het 4de, 5de en 6de
leerjaar, samen met juf Tinne. Ik vind het fantastisch om met jullie
lieve, enthousiaste en leergierige kindjes te werken en ben er zeker
van dat we een heel leuke en leerzame periode tegemoet gaan!

Infomoment leerrijpheid en de nieuwe Koala – test
Onze kleuters van K3A/B krijgen voor 30/11/21 de
nieuwe Koala – test voorgeschoteld. Dit is een
taalscreeningstest, die gericht is op de algemene
taalvaardigheid en specifieke luistervaardigheid van 5jarige kleuters. Zij moeten immers voldoende de
instructietaal beheersen om een vlotte start te kunnen
maken in het 1ste leerjaar.
Graag nodigen we de ouders van K3A/B uit voor ons infomoment leerrijpheid (do 07/10),
waarin we ook zullen uitwijden over deze Koala-test.

Corona – maatregelen
-

-

-

-

Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die
vanaf 01/10 in de brede maatschappij gelden. Dat betekent dat leerlingen en
onderwijspersoneelsleden geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in
onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en
leerlingen vrij het masker toch te dragen.
Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende
aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Voldoende ventilatie en afstand
bewaren blijft belangrijk om besmetting te voorkomen.
In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste
plaats toe te wijzen.
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden deze regels voor
testing en quarantaine:
o Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCRtest afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is,
hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
o Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in één klas,
wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact. De groep wordt
getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de
leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar
gelang van hun vaccinatiestatus.
Op dit moment is er geen duidelijkheid over mondmaskerplicht bij ouders noch
over de toelating om de school te betreden. Uiteraard houden we ons eraan u op
de hoogte te houden van info hieromtrent.

Digisprong
In het kader van de Digisprong krijgt de school extra budgetten per leerling, van kleuter
tot 6de leerjaar. Ten laatste in het schooljaar ’22 – ’23 moet dit budget aangewend zijn en
moet de school er o.a. voor zorgen dat elke leerling vanaf het 5de leerjaar in de klas een
laptop of een gelijkaardig toestel ter beschikking heeft.
Naast de vele I-pads en vaste PC's in de klassen, die reeds in gebruik zijn, zullen we
inderdaad overgaan tot het aankopen van laptops of Chromebooks. Deze keuze gaan we
als team weloverwogen moeten maken.
We gaan als school aan de slag met het opstellen van een visie op ICT en een lange
termijnplanning. Hierbij denk ik niet alleen aan het aankopen van de hardware, maar ook
van software en moeten de leerkrachten de kans krijgen om zich te professionaliseren in
ICT. Hier zijn we reeds mee aan de slag, maar de effectieve aankoop van de toestellen
stellen we voorlopig nog even uit en volgen we het beleidsplan zoals voorgesteld door de
overheid.

Boekenbrunch 17/10
Naar goede gewoonte gaat op zondag 17 oktober onze jaarlijkse boekenbeurs met
familiebrunch door, georganiseerd door onze vriendenkring Vroba. We hopen jullie daar
allemaal te mogen verwelkomen!

Schoolvervoerplan
Mobiel 21 zet mensen in beweging! Een beweging
die mensen activeert en inspireert om zich duurzaam
en slim te verplaatsen. Het is een onafhankelijk
centrum dat kennis ontwikkelt en verspreidt om
gedrag en beleid te beïnvloeden.
Mobiel 21 maakt in opdracht van de gemeente een
schoolvervoerplan:
– Geheel van maatregelen die de school neemt – in
partnerschap met de gemeente – om het aantal
zelfstandige, veilige en milieubewuste verplaatsingen
van leerlingen te doen toenemen.
– Zorgt voor veiligere schoolomgeving en veiligere routes.
STAP 1 : analyse
-Vervoerswijze keuze
-Knelpunten schoolomgeving
-Knelpunten op routes
-Knelpunten in vervoersorganisatie
STAP 2 : actieplan ontwikkeling
STAP 3 : realiseer het actieplan
-Wat zijn prioriteiten ?

-Timing korte/middellange/lange termijn
STAP 4: evaluatie (buiten begeleidingsopdracht)
-We meten de impact van de acties
-We sturen desnoods bij
Verdere info volgt naarmate het schoolvervoerplan concreet wordt uitgerold!

Kom op tijd - actie
Maandag 04/10 start onze ‘kom op tijd’ – week!
De leerkrachten gaan het deze week extra gezellig maken in de klas
voor 08.30 u. Wees dus zeker op tijd, dan hoef je niks te missen!

Oudercomité
Ons oudercomité is nog op zoek naar
helpende handen om hun team te
versterken!
Heb je interesse?
Neem zeker contact op met voorzitster
Ruth Gilliams via mail:
oudercomite.blokkendoos@gmail.com
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