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Beste ouders,  

 

Ondertussen zijn we 2 maanden verder toen we toch wel op een heel bijzonder manier het 

schooljaar afsloten. Niemand had ooit kunnen denken dat ons ‘Corona’ zo in de ban zou hou-

den.  

De kinderen, u als ouders en het voltallige personeel heeft geprobeerd om uw kind(eren) zo 

goed mogelijk te ondersteunen. Samen, zijn we ver buiten onze comfortzone gegaan, het was 

niet altijd makkelijk, … maar we hebben ook veel bijgeleerd. We leerden onze leerlingen op een 

andere manier kennen, we beseften dat computers, internet en andere manieren van werken 

niet meer weg te denken zijn,…  

 

Maar we zijn ook gelukkig dat  we met de basisschool in code ’geel’ mogen beginnen. De best 

mogelijke situatie tot er een passend vaccin gevonden is.  

 

Wij volgen het nieuws nauwlettend en willen alles op alles zetten om onze kinderen zo goed 

mogelijk in een veilige en gezonde omgeving te onderwijzen.  

Daarom hebben we met de preventieadviseur en het team samengezeten om opnieuw een heel 

aantal maatregelen te treffen. Zodat  het voor onze kinderen en het personeel zo vlot en veilig 

mogelijk loopt ook als we eventueel  naar code oranje  moeten overgaan. Dan zullen  er op dat 

moment  minder extra maatregelen  moeten worden genomen.  

 

In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie  voor de start op 1 september. In bijlage 

vindt u de lijst waar u op kan lezen bij welke leerkracht en kinderen uw kind  zit.  

Dinsdag 1 september 

 

Omwille van de coronamaatregelen zal er géén groot onthaal zijn op de speelplaats. 

Alle  kinderen  (kleuters en leerlingen) nemen afscheid aan de poort en ontsmetten daar hun 

handen.  Ze worden daar opgewacht door hun juf of meester.  Samen gaan ze naar hun nieuwe 

klas en daar wordt het schooljaar op een passende en veilige manier ingezet.  

 

We willen u vragen om er extra op te letten dat uw kinderen naar het toilet geweest zijn. Ze kun-

nen nog steeds voor de bel naar het toilet gaan. Maar net als op het einde van het schooljaar zul-

len kinderen tijdens de lessen niet meer naar het toilet kunnen gaan. Ze mogen wel nog voor de 

bel  naar het toilet gaan of tijdens de pauzes. Kleuters kunnen steeds in hun klas naar het toilet 

gaan. 
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Klassen  

 

Vostert 

K0V      Joke Hoeken 

K3V      Sarah Housen  

             

L 1V      Martien Peeters 

L 2V          Anne Houben  

L 12V        Annemart Paredis 

                  Anne Houben   

L3/4V       Mieke Das/ 

                 Annemart Paredis 

L5/6V    Liesbeth Pouls 

             Annemart Paredis  

Administratie 

Anita Aegten 

José Geris 

 

Directie 

Manuela Coenen en Greet Reekmans 

Het schoolteam 

Bree  

K0        Hilde Das 

K1A     Hilde Van Swijgenhoven/  

   Esther Roekaers 

K1B      Geert Segers 

K2A       Carol Gerits 

K2B     Veerle Custers         

K3A     Marie-Jeanne Housen  

K3B     Jolien Bauduin 

L1A     Nicole Waelbers/ 

            Ellen Nijs 

L1B      Evi Raemaekers /  

            Kelly Creuwels 

L2A      Karen Carnotensis 

L2B      Sandra Milik           

L3A      Reinhilde Meus / 

 Sandra Milik 

L3B      Patsy Nouwkens/  

           Ellen Nijs    

L4A     Viviane Cuypers/ 

           Melissa Lambrighs 

L4B      Sonja Alenteyns    

            Viviane Cuypers     

L5A      Guido Caelen 

L5B      Annelies Vanderheyden/ 

           Sonja Alenteyns  

L6A     Nele Vanneste/                       

           Ellen Nijs       

L6B     Femke Bongers 

Preventieadviseur/ICT 

Tine Vrinssen  

Filip Lecok/Erwin Fiten 

Bewegingsopvoeding kleuters 

Sandra Terwingen 

Lichamelijke opvoeding 

Marleen Paesen 

Christine Geukens/ 

Lotte Schouteden 

Kinderverzorgster 

Josiane Schoofs 

 

 

Voormiddag:     van 8.30 tot 12.10 uur   

Namiddag: van 13.30 tot 15.10 uur     

Woensdag: van 8.30 tot 12.10 uur 

Onderhoud 

Erik Moons 

Poetsfirma ‘Kleen’ 

Middagtoezichters: 

Bree 

Anita Keyers  

Karen Schouten 

Anita Schaekers 

Aline Vrijsen 

Femke Raedschelders 

Lucie Vandeninden 

Vostert 

Maria Bollen  

Rozette Janssen 

Aanvangsbegeleiding 

Nele Vanneste  

We willen uitdrukkelijk vragen om uw kinderen op tijd naar school te brengen. Om 8u30 

sluit de poort en later kunnen er geen kinderen meer gebracht worden.  

De kleuters en leerlingen mogen ‘s middags naar huis om thuis te gaan eten en dan  op tijd 

terug keren  (13u30) in school te zijn.  Soep/ en boterhammen eten kan weer in de opvang 

of op school.  

 

!!! Omwille van de hele maatregelen  rond corona willen we dit schooljaar de kleuters in 

BREE om 13 u 20 in de namiddag laten starten en om  15 u  laten eindigen. Zo willen 

we de drukte aan de schoolpoort beperken en kunnen de ouders rustig hun kleuter(s) afha-

len.  

  

Op dit moment blijven de voetgangers– en fietsersrijen georganiseerd. Deze vertrekken na-

dat de andere kinderen vertrokken zijn.  
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“We wensen jullie nog enkele fijne vakantiedagen samen met uw kind(eren) en zien jullie graag 

op 1 september!”  

Manuela Coenen en Greet Reekmans 

 Alle kinderen dragen in onze school elke dag hun verkeershesje. Laat uw kind hieraan den-

ken!! 

De kleuters van Bree dragen turnpantoffels in de sporthaL Deze  worden in de school bewaard. 

Noteer in beide pantoffels de naam en de klas van uw kleuter. Deze mogen in de eerste week 

worden meegeven. 

Zorg dat kleding, brooddozen, drinkbekers,... van naam, voornaam en klas voorzien zijn.  

Praktische afspraken in Bree naar aanleiding van de bouwwerken 

In mei zijn de bouwwerken van de nieuwbouw van de lagere school op de speelplaats  gestart. 

Alles is veilig afgebakend.  

 

‘s Morgens en bij het einde van de schooldag zal  de grote poort geopend worden om de kin-

deren op de speelplaats te laten of de school te verlaten.   

‘ s Middags worden de kleuters die naar huis gaan door de juf naar het kleine poortje ge-

bracht. Hier kunnen de kleuters worden afgehaald.  

Omwille van de veiligheid (kleuters niet alleen over speelplaats van het lager te laten  lopen) 

worden ze ‘s middags terug gebracht langs de ingang van de opvang ( Leeuwerikstraat) Heeft 

u ook een  kind van de basisschool mag het mee langs deze ingang komen en zo naar  de 

speelplaats gaan.   

Samengevat : 

 ‘s Morgens en  bij het einde van de school gaan alle kinderen langs de grote poort naar 

de speelplaats of naar huis. 

 Tijdens de middagpauze gaan alle kinderen via het kleine poortje naar huis. 

 Kleuters komen ’s middags via de ingang van de Leeuwerikstraat naar school. 

 De leerlingen komen ’s middags via  het kleine poortje naar de speelplaats of via de 

Leeuwerikstraat als er nog een kleuterzusje of broertje is. 

Informatieavonden.  

Omwille van de coronamaatregelen kunnen wij geen fysieke infoavond organiseren op de bei-

de vestigingen. Wij zullen een alternatief voorzien.  Hoe en wat dit precies zal zijn, zullen we 

op een later tijdstip communiceren. 

We weten het is allemaal een beetje vreemd. Maar  u mag ervan uitgaan dat het voltallige per-

soneel zich ten volle inzet om voor uw kinderen  alles te doen. 

 Moest u een zorg, een vraag hebben, contacteer dan de leerkracht.  

 

Enkele kinderen, die nog geen broer of zus op school hebben en die op 1 september gaan 

starten, hebben  de school nog niet kunnen zien. Voor deze ouders en kinderen wordt er nog 

uitzonderlijk een korte kennismaking en rondleiding op onze school voorzien. Deze ouders 

krijgen nog een aparte uitnodiging van de klasleerkracht.  

Mondmaskers zijn steeds verplicht bij het  brengen en halen van de leerlingen 

Woordje van de opvang 

Beste ouders 

Op 1 september 2020 start vzw De Kangoeroe opnieuw voluit met voor- en naschoolse op-

vang en met soepbedeling (Bree: kleuters en leerlingen 1
ste

 en 2de leerjaar; Vostert: kleuters 

èn leerlingen lager onderwijs). Voor de jongste kleuters is er ook weer mogelijkheid om een 

middagslaapje te doen. Dit kan na inschrijven via kinderopvang@devuurvogel.be of opvang-

vostert@gmail.com. 

Jeannine Nelissen 
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