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Start schooljaar 2020-2021 

Ingang van de school 

2020-2021 

Nieuwsbrief 

Augustus 

Beste ouders en leerlingen, 

De zomervakantie loopt op zijn einde, het nieuwe schooljaar komt eraan. We hopen dat jullie allemaal 

genoten hebben van een fijne vakantie.  

Na het bewogen schooljaar 2019-2020 kunnen we uitkijken naar een nieuw schooljaar waarin alle  

kinderen alle dagen van de week naar school zullen mogen komen. Uiteraard zorgen we zoals steeds  

voor een veilige schoolomgeving.  

In deze nieuwsbrief verneem je meer info over de opstart van het nieuwe schooljaar en over de  

verschillende corona-kleurencodes die het hele jaar door zullen gebruikt worden.  

Veel leesplezier en tot binnenkort! 

Kinderen van de lagere school komen steeds binnen via het rode hek in de Alfons Biebuycklaan 24. 

De kleuters van de hoofdschool nemen steeds de ingang via de groene poort in de Jules de Saint-

Genoisstraat 85. 

Ouders die een kleuter en een kind uit de lagere school hebben zullen dus de kinderen aan de 2  

verschillende ingangen moeten afzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank om hiermee rekening te houden.  

Op deze manier werken jullie mee aan een veilige schoolomgeving.  

Ingang kleuters Ingang lagere school 
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 Groen Geel  Rood Oranje 

Wie komt naar school? Kleuters en lagere 

school kinderen 

Kleuters en lagere 

school kinderen 

Kleuters en lagere 

school kinderen 

Kleuters en lagere 

school kinderen 

Alle schooldagen? Ja Ja Ja Ja 

Afstandsonderwijs? Neen Neen Neen Neen 

Buitenschoolse  

uitstappen? 

Ja Ja Neen Neen 

Warme maaltijden? Ja Ja Neen Ja  

Voor– en naschoolse  

opvang op school? 

Ja Ja  Ja Ja 

Inschrijvingen? Normale werking Normale werking Digitaal of op afspraak Enkel digitaal 

Social distancing en  mond-

maskers voor  

leerkrachten en ouders ? 

Neen Ja Ja Ja  

Ouders toegelaten op 

school? 

Ja, zonder mondmasker Ja, met mondmasker 

en social distancing 

Enkel op afspraak  Neen  

De coronapandemie wordt opgedeeld in 4 verschillende kleuren: 

Groen: er is geen risico tot besmetting. 

Geel: er is een laag risico tot besmettingen. Verhoogde waakzaamheid is wel aangewezen. 

Oranje: er zijn systematisch besmettingen in de samenleving.  

Rood: er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving. 

Kleurencodes: we starten op in code geel 

Brengen en ophalen van de kind(eren) 

‘s Ochtends: uit ervaring weten we dat het drukste moment van de ochtend tussen 8u15 en 8u25 is.  

  Om deze drukte te vermijden, kan u uw kind om 8u reeds op school afzetten, vanaf dit tijdstip 

  is er gratis opvang voor alle kinderen.  

  Om 8u10 vertrekt de rij van de Brusselsesteenweg (een leerkracht wacht aan de  

  verkeerslichten vanaf 8u05) naar de school.  

‘s Avonds: we werken momenteel een systeem uit waarbij de ophaalplaatsen van de kinderen verspreid  

  worden over de verschillende toegangspoorten tot de school. Meer uitleg hierover mag u in  

  de loop van de week verwachten.   

  ‘s Avonds is er ook een rij van de school naar de Brusselsesteenweg.  

Bij het ophalen van de kinderen is het dragen van een mondmasker voor iedereen (> 12 j.) verplicht.   
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Openklasdag  
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Al het materiaal dat kinderen nodig hebben om te leren wordt voorzien door de school zelf. Koop dus niet te veel 

op voorhand. Een pennendoos, een pen, een agenda, boeken, geodriehoek, een heen- en weermap,....  

liggen op dinsdag 1 september klaar. 

 

Waarin moet je wel zelf voorzien: een boekentas, een brooddoos, een koekendoosje, een drinkfles. een  

zwemzak, zwemkledij en een handdoek. 

 

Via de school kan je bij de start van het schooljaar een turnt-shirt met logo van de school  

(€8) en een blauwe  

turnshort (€8) (een eigen blauwe short kan ook) kopen.  

 

Tip: noteer overal de naam van jouw kind op. 

Materiaal voor de school 

De mobib-kaart/Buzzy Pazz van De Lijn wordt niet meer automatisch hernieuwd. Alle kinderen tussen 6 

en 14 jaar zullen zich moeten registreren op de site van de Lijn. Ook degenen die al jaren een Buzzy Pazz 

hebben.  Gelukkig is dit een éénmalige beweging, daarna wordt de pas jaarlijks automatisch opgeladen 

tot het kind 15 jaar wordt. 

 

In september is dit misschien nog niet voor iedereen in orde. De Lijncontroleurs zullen de vaststelling 

wel doen maar wie vervolgens binnen de twee weken de registratie voor het gratis abonnement doet 

krijgt geen boete in de bus. 

 

Klik hier om de registratie te doen. 

Brugfiguur Véronique kan jouw kind ook registeren. Stuur een mail naar brugfiguur@sint-

gregoriuscollege.be, stuur een sms of bel naar 0471/85 70 90. 

MOBIB / BUZZY PAZZ 

Infoavond eerste en zesde leerjaar 

De klassikale info-avond voor het eerste en zesde leerjaar werd afgeschaft.  

De leerkrachten van het eerste en zesde leerjaar zullen alle nodige info aan de ouders van hun leerlingen bezorgen.  

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/buzzy-pazz-gent/buzzy-pazz-gent.html
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Familienieuws 

Deze zomer werden enkele leerlingen van onze school grote broer of zus. 

Aline (B3K) verwelkomde haar zusje Noor (24/07). 

Loris (B3K) en Leor (B2KA)  verwelkomden hun zusje Ilire (1/08). 

We wensen de gezinnen een dikke proficiat! 

Dinsdag 1 september verwachten we iedereen tussen 8u en 8u25 op school.  

 

Er is zoals alle dagen opvang mogelijk vanaf 7u (€0,50/30min). 

Onder de middag kan je kiezen uit een warme maaltijd  

(€3 kleuter, €3,15 lager), boterhammen met soep (€0,50) of boterhammen. Het middagtoezicht kost 

€0,80.  

De maandmenu kan je op de schoolwebsite en aan de schoolingang terugvinden. 

 

De school eindigt om 15u35, vanaf 16u is er studie mogelijk tot 18u ( €0,70/30min). 

 

De eerste schooldag 

We vinden het fijn als  

jullie op tijd zijn! 

8u25 


