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Beste ouders 
 
 
Hopelijk hebben jullie genoten van een welverdiende en deugddoende vakantie en zijn de 
kinderen zo met veel goesting en vernieuwde energie het nieuwe schooljaar gestart. Het 
belooft een boeiend jaar te worden met tal van nieuwe uitdagingen. Het hele schoolteam 
heeft er alvast veel zin in.  
 
Corona zette de hele wereld op zijn kop, maar in Vlaanderen is er alvast één zekerheid: we 
mochten het nieuwe schooljaar starten op 1 september. En daar zijn we gelukkig om!  
 
Je kan op ons team rekenen om je kind te begeleiden en te ondersteunen. Niet alleen voor  
het zuiver schoolse leren. We zijn er ook voor mindere momenten dat je kind bij die schoolse 
groei doormaakt. We wensen de kinderen en alle gezinnen een schitterend schooljaar toe! 
 
 
Geert Mariën  
Directeur  
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Via de schoolwebsite kan u de schoolbrochure raadplegen. Hierin zijn het 
opvoedingsproject, het schoolreglement en de engagementsverklaring 
opgenomen.  
 
Behoudens specifieke decretale wijzigingen zijn er geen inhoudelijke 
veranderingen aangebracht ten aanzien van vorig schooljaar.  
Wie een gedrukte versie wenst, kan die steeds bekomen op school.  

 
 
Gelieve onderstaande formulieren tegen maandag 7september ondertekend met je kind mee 
te geven: 
  akkoord schoolreglement 
  privacywetgeving (foto’s) 
  verlaten van de school 
  overzicht van contactgegevens (aangepast waar nodig) 
 
 
Via de website kan je nog andere informatie vinden: 
 een actueel overzicht van schoolse activiteiten   
 fotoreportages van schoolse activiteiten ‘login: de vlieger2019’ 
 vrije dagen 
 contactgegevens van de leerkrachten 
 … 
  
Ga zeker een kijkje nemen op www.vbheffen.be 
 

 
 
Meester Stef gaat dit schooljaar een andere uitdaging aan. In zijn plaats 
verwelkomen we meester Lennert voor bewegingsopvoeding in de 
kleuterschool.  
 
Verder werken we vanuit onze vertrouwde opstelling.  
 

 
 
 
 
We vragen aan alle ouders met nadruk om aan de schoolpoort afscheid te 
nemen van de kinderen. Zo komen de kinderen ‘s ochtends sneller tot spel 
en huilbuien aan de kleuterrij worden voorkomen. Indien je een leerkracht 
wenst te spreken, doe je dit ruim voordat de bel gaat om 8.25u . 
 
De grijze poort sluit onmiddellijk na het belsignaal. Nadien dient u de 
hoofdingang te gebruiken. 
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Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat 
je als ouder op de hoogte bent van de klasafspraken. Het is 
ook nuttig om kennis te maken met de juf of meester van je 
kind. Daarom voorzien we de klassikale infomomenten 
gedurende dewelke je aanwezigheid belangrijk is.  
We vatten steeds aan om 20.00 uur.  
 

   Woensdag 2 september K2, K3, L3 en L4  
Donderdag 3 september K0, K1 en L6  
Maandag 7 september L1, L2 en L5  

 
Voor de individuele oudercontacten ontvang je later een uitnodiging. 
 
We communiceerden eerder dat deze momenten gezien de situatie uitzonderlijk online 
doorgaan. Jullie ontvangen vooraf een link om deel te nemen aan het infomoment. 
 
 

We gaan voor een verkeersveilige schoolomgeving. Hoe veiliger 
de schoolomgeving, hoe meer ouders hun kind met de fiets of te 
voet, al dan niet zelfstandig, naar school durven laten gaan. Hoe 
meer kinderen zo de verplaatsing maken, hoe minder auto’s we 
aan de schoolpoort hebben. We doen hierom een oproep aan 
alle ouders om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de 
wagen om je kind te brengen of af te halen. Wanneer je toch 
met de wagen komt, parkeer je de wagen reglementair in de 
omliggende straten om drukte net voor de poort te voorkomen. 
We drukken erop dat de parking van de apotheek geen parking 
van de school is.   
 

 
Een luizenvrije school is onmogelijk. We kunnen wel samen hun aanwezigheid 
terugdringen. Het blijft belangrijk te benadrukken dat luizen NIET het gevolg zijn 
van gebrekkige hygiëne, maar parasieten zijn die zich via rechtstreeks contact 
voortbewegen. Luizen dragen geen ziekten over, maar zijn wel een bron van serieus 
wat overlast.  
Daarom willen we ook dit jaar een kriebelteam samenstellen en de handschoen 
opnemen met als doel vroegtijdig besmettingshaarden discreet te signaleren.  
Het is in het belang van je kind dat we de kriebelcontroles doen. Mocht jij je hierin 

niet kunnen vinden, maak je dit kenbaar aan de directie. Als we niets vernemen, gaan we 
ervan uit dat we een controle mogen uitvoeren.  
Concreet: Op vooraf gemelde momenten neemt het kriebelteam ieder kind kort uit de klas. Na 
de controle wordt het resultaat aan de ouders gemeld via mail.  
Hopelijk maken we zo vorderingen in de weerkerende luizenproblematiek en hebben we 
minder snel opstoten.  
Wens je deel te nemen aan het kriebelteam, laat dit dan weten aan de directie. We 
kunnen zeker nog handen gebruiken. 
 



 
 

Ons nieuwe schoolbusje rijdt elke schooldag behalve wanneer de 
toestand van de weg dit niet toelaat of als de bestuurder afwezig is 
wegens ziekte of voor schooluitstappen. We proberen tijdig te 
verwittigen.  
 
De bus rijdt niet op 28 juni en van 3 tot en met 7 mei 2021.  
 

Het is altijd de bedoeling dat elk kind op de afgesproken ophaalplaats klaarstaat. Wie niet 
klaarstaat, kan niet worden meegenomen!  
Ouders of door hen aangeduide volwassenen brengen de kinderen tot aan de opstapplaats en 
halen ze daar af. Na schooltijd staan zij (of anderen) ook klaar om de kinderen op de 
afgesproken plaats op te vangen. Kinderen die niet worden afgehaald, rijden terug mee naar 
school en blijven in de avondopvang! 
 
 
Eerste schooldag  : dinsdag 01.09.2020 
Herfstvakantie : van maandag 02.11.2020 t.e.m. vrijdag 06.11.2020 
Wapenstilstand : woensdag 11.11.2020 
Kerstvakantie  : van maandag 21.12.2020 t.e.m. vrijdag 01.01.2021 
Krokusvakantie : van maandag 15.02.2021 t.e.m. vrijdag 19.02.2021 
Paasvakantie  : van maandag 05.04.2021 t.e.m. vrijdag 16.04.2021 
Dag van de Arbeid : zaterdag 01.05.2021 
O.H.Hemelvaart : van donderdag 13.05.2021 t.e.m. vrijdag 14.05.2021 
Pinkstermaandag : maandag 24.06.2021 
Laatste schooldag : woensdag 30.06.2021 (de lessen eindigen om 12 uur) 

(namiddag teamvergadering voor de leerkrachten, vrijaf voor alle 
kinderen) 

 
Facultatieve vakantiedagen 
1ste dag  : maandag 05.10.2020 
2de dag   : vrijdag 29.01.2021 
 
Pedagogische studiedagen 
Dinsdag 06.10.2020 
Donderdag 28.01.2021  
Woensdag 10.03.2021 
 
 
 
 
 
Bij het betreden van de school:  


