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Beste ouders en kinderen,
Na een hectische periode van afstandsonderwijs, noodopvang en klasbubbels op school, kon hopelijk iedereen
genieten van een rustige maar deugddoende vakantie : van een kamp met de jeugdbeweging, van een leuke
fietstocht of van jullie staycation.
Maar het schooljaar 2020-2021 is vandaag begonnen….het jaar van de kleurcodes. Hierover informeerden we u
reeds in onze coronanieuwsbrief.
Gelukkig is het niet alles corona wat de klok slaat en vertellen we graag iets over wat en wie nieuw is op onze
school:
 de schooluren.
 Juf Evelien, die aan de slag gaat met de jongens en meisjes van het zesde leerjaar.
 de verlaagde plafonds en nieuwe ledlampen in onze klassen en gangen.
 meester Biri die als ambulante leerkracht overal een handje toesteekt of een klas overneemt wanneer de
klasleerkracht op nascholing moet , een overleg heeft, …
 meester Rik die de kinderen goed zal laten bewegen en leren zwemmen.
 Een keienvijver met stapstenen die de leerkrachten en de (groot)ouders op het weike aanlegden.
 Smartschool, ons nieuw communicatiesysteem, waarvoor u zich zelf moet aanmelden volgens een stappenplan
dat we in de boekentas van de gezinsoudsten hebben gestopt.
Wil u graag weten wie wie is op onze school , bekijk dan goed bijlage 1 , de personeelslijst met contactgegevens en
een foto van ons team.
Wij hebben er zin ! Hopelijk de kinderen ook !
Schoolteam lagere school Mariaberg Hoek

Veranderingen schoolreglement
In onze schoolbrochure die u ontving bij inschrijving in onze school werden enkele aanpassingen aangebracht. U
krijgt een brief met het overzicht van alle aanpassingen, maar moet hierover ook uw akkoord geven. Daarom willen
we vragen om het antwoordstrookje zo vlug mogelijk aan de klasleerkracht te bezorgen.
Vanaf dit schooljaar bieden we geen papieren versie meer aan aan onze nieuwe leerlingen , maar vindt iedereen
onze schoolbrochure op onze website : www.mariaberg.be  lagere school  informatie  visie en aanpak 
schoolbrochure en schoolreglement.
Helaas… deze jaarlijkse topactiviteiten kunnen niet doorgaan vanwege corona :
 koffiemoment
 scholenveldloop

Nieuwe schooluren
We hebben onze schooluren aangepast omdat we ondervonden dat de middagpauze te lang was. Ondanks alle
ruimte en spelmogelijkheden ontstonden er regelmatig conflicten, verveelden kinderen zich, … Daarom duurt deze
pauze nu nog een uur. De kinderen mogen wel tijdens de voor- en namiddagspeeltijd 20 minuten spelen in plaats
van een kwartiertje.
De uren nog eens even voor u op een rijtje :
8.10u. : poort open en 8.35u.begin van de lessen
12.15u. : begin middagpauze, 13.00u. poort open en 13.15u. begin van de lessen
15.15u. : einde van de lessen en 15.35u. begin nabewaking.
Infoavonden
We verwachten alle ouders op school voor een infoavond op donderdag 2
september. De oudergroep van het tweede leerjaar zal opgesplitst worden in
twee groepen vanwege de coronamaatregelen . Iedereen zal telkens ongeveer
in een uurtje tijd kennis kunnen maken met de leerkrachten en het werken in
de klas. Er zal ook zeker aan bod komen hoe we de beginsituatie van de kinderen bepalen , die toch een beetje
anders is door de coronatijd, en hoe we dan gedifferentieerd aan de slag gaan.
Jaarthema
Iedereen is anders. Anders is dik OK ! We hebben verschillende smaken,
zien er anders uit, hebben andere lievelingsgerechten, … De één wil
brandweerman worden, de ander dokter en nog iemand anders … iets
anders…. Een vlinder verandert van eitje in een rups, na een tijdje in een
pop en tenslotte in een mooie vlinder, die dan ook symbool staat voor
ons jaarthema : Anders is gewoon # gewoon anders.

Anders is gewoon # gewoon anders

Schooltoeslag 2020-2021
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen jaarlijks en schooltoeslag
krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Krijgt je kind al een Groeipakket dan ontvang je de schooltoeslag
automatisch als je er recht op hebt. Je moet geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen
september en december. Voor meer info verwijzen we naar
www.groeipakket.be/participatietoeslagen#Schooltoeslag
Agenda kaften
De afgelopen jaren hadden we een plastiek hoesje om onze agenda netjes te houden. Dit kan ook plastiekvrij, maar
daar hebben we de hulp van de ouders voor nodig. We willen vragen om de agenda’s zelf met een leuk papiertje te
kaften. Bent u vergeten hoe het moet, google dan even en u vindt vast wel een filmpje dat u stap voor stap op weg
helpt. De leerkracht zal er achteraf een etiket op kleven.
GDPR
De GDPR of wet op de privacy werd in mei 2018 verstrengd. Ook als school moeten wij toestemming krijgen om
bepaalde gegevens van uw kind te mogen gebruiken. Mensen van wie de kinderen voor het eerst naar school
komen dienen dit blad éénmalig in te vullen en zo spoedig mogelijk weer aan de school te bezorgen. Voor die
mensen die dit blad reeds invulden blijven dezelfde akkoorden en niet akkoorden bestaan zoals opgegeven.
Smartschool
Dit schooljaar schakelen we van Gimme over naar Smartschool, een digitaal schoolplatform voor basisscholen om
de planning en het leven op school gemakkelijk te kunnen volgen (ook in app-vorm). En… het is beter voor het
milieu want het spaart ons heel wat papier !
Om alle brieven van school en schoolnieuws te ontvangen via Smartschool, moeten ouders zichzelf inschrijven. Een
duidelijke handleiding om dit doen zal u worden bezorgd. We willen vragen dit zo vlug mogelijk in orde te brengen.

Project ‘lezen op school’
De gemeente, de bibliotheek en onze school slaan de handen in elkaar om kinderen nog meer aan
te zetten om te lezen. De wisselcollecties worden gemoderniseerd en uitgebouwd tot een
volwaardige plaatselijke minibibliotheek. Zo kunnen we echt werken aan taal- en leesbevordering
bij onze kinderen en laten we startende lezers uitgroeien tot sterke en gemotiveerde
leeskampioenen.
Inzamelacties
Net als vorige jaren gaan we dit schooljaar door met de inzameling van batterijen en inktpatronen. Hierdoor
sparen we punten waarmee we didactisch en sportmateriaal voor school kunnen verdienen. In alle klassen staat
een doos waar de kinderen batterijen in kunnen deponeren, waarna ze verzameld worden in grote tonnen en
worden opgehaald, idem voor de inktcartridges, groot of klein.
Textielinzameling
De textielinzameling was een succes vorig schooljaar en daarom organiseren we er dit schooljaar weer eentje. Zo
gauw we de juiste afspraken en datum kennen, geven we het door. Hou uw schoenen, gordijnen, kleding, … bij
voor onze textielinzameling!
Typles
De jongens en de meisjes van het vierde leerjaar die vorig schooljaar typles volgden op dinsdagavond, krijgen in
september nog een tweetal inhaallessen, want corona was een beetje een spelbreker. Er zal vermoedelijk een
nieuwe reeks typlessen starten in oktober.
Dag van de sportclub : woensdag 16 september
Op woensdag 16 september is het de dag van de sportclub. Wij roepen alle kinderen op om die dag in de outfit van
hun sport(club) naar school te komen.
Strapdag : vrijdag 18 september
Op vrijdag 18 september neemt onze school deel aan de jaarlijkse strapdag als stimulans
voor meer duurzame mobiliteit. In het woon-schoolverkeer verdient dit zeker onze
aandacht. Dagelijks met de fiets of te voet naar school heeft invloed op ons milieu en is
bovendien gezond voor je kind ! De Strapdag zet de leuke aspecten van stappen en
trappen op een ludieke manier in de verf.

Quiz
Onze quiz hebben we al een keertje moeten uitstellen vanwege corona en daarom hadden we hem opnieuw op de
kalender gezet : vrijdag 9 oktober. We hopen dat hij nu wel kan doorgaan, maar moeten even afwachten welke
maatregelen tegen die tijd gelden en laten u dit op tijd weten.

OPROEP NAAMTAGS !
Hierbij een warme oproep om de materialen van uw kind(eren) van naam te voorzien. Zo
geraken deze spullen snel weer terecht bij het juiste kind. We denken aan :
koekendoosje, fruitdoosje, drinkfles, brooddoos, turntas, turngerief, zwemtas, jas …

Activiteitenkalender – september 2020
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Alle klassen : informatieavond

Alle klassen : kriebelcontrole

Alle klassen : dag van de sport(club)
1H+2H+3H+4H : zwemmen
20.00 uur : ouderraad
Alle klassen : strapdag
5H+6H : atletiekvoormiddag

1H+2H+3H+4H : zwemmen

