
NNIIEEUUWWSSFFLLAASSHH  

 
 INFORMATIEBLAD VOOR DE OUDERS VAN DE BASISSCHOOL NIEUWEN BOSCH 

augustus - september 2020 

                                                                                  

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR op dinsdag 1 september 2020 

Bij de start van het schooljaar blijft het corona-virus ervoor zorgen dat er extra 

veiligheidsmaatregelen worden genomen. Afhankelijk van het pandemieniveau waarin we 

ons bevinden kunnen de maatregelen wijzigen.  

De Veiligheidsraad beslist over welke fase van kracht is. 

We starten in niveau geel.  

De burgemeester van Gent kan steeds een aanpassing van het pandemieniveau 

doorgeven, afhankelijk van het aantal besmettingen.  

De algemene uitgangspunten voor het basisonderwijs zijn:  

• Elk kind (kleuter én lager) komt 5 dagen per week naar school. 

• Zieke kinderen blijven thuis. 

• De klas is de contactbubbel. 

• Enkel voor kinderen of klasgroepen die in quarantaine moeten, wordt 

afstandsonderwijs voorzien. 

• Er is opvang vanaf 7.30 uur ’s morgens, tot 18 uur ’s avonds elke maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is er opvang tot 17u. 

• GROEN: geen risico – er is een vaccin – normale werking 

• GEEL- ORANJE- ROOD 
Geel Oranje Rood 

verhoogde waakzaamheid – 

contacten beperken 

clusteruitbraken – enkel essentiële 

contacten kunnen 

wijdverspreide besmettingen – alle 

contacten vermijden 

leeruitstappen gaan door mits het 

volgen van de hygiënemaatregelen 

leeruitstappen gaan niet door leeruitstappen gaan niet door 

klasgroep is de contactbubbel klasgroep is de contactbubbel klasgroep is de contactbubbel 

normale werking op de speelplaats normale werking op de speelplaats normale werking op de speelplaats 

boterhammen in de klas 

warme maaltijd in de refter 

boterhammen in de klas 

warme maaltijd in de refter 

boterhammen in de klas 

GEEN WARME MAALTIJDEN 

extra handhygiëne 

extra verluchten van ruimtes 

extra handhygiëne 

extra verluchten van ruimtes 

extra handhygiëne 

extra verluchten van ruimtes 

- social distancing bij contacten 

met volwassenen of mondmasker 

- social distancing bij contacten 

leerkracht-leerling lager of 

mondmasker (niet bij kleuters) 

- social distancing bij contacten met 

volwassenen of mondmasker 

- social distancing bij contacten 

leerkracht-leerling lager of mondmasker 

(niet bij kleuters) 

- social distancing bij contacten met 

volwassenen of mondmasker 

- social distancing bij contacten 

leerkracht-leerling lager of mondmasker 

(niet bij kleuters) 

ouders blijven aan de schoolpoort 

GEEN DRIVE-IN 

ouders blijven aan de schoolpoort 

GEEN DRIVE-IN 

ouders blijven aan de schoolpoort 

GEEN DRIVE-IN 

inschrijving of oudercontact op 

afspraak 

inschrijving of oudercontact op afspraak 

of digitaal 

inschrijving enkel digitaal 

oudercontact op afspraak 

 
Dit betekent dat onze geplande openklasmomenten op 1 september NIET konden doorgaan.  

Hopelijk kon u kennismaken met de klasleerkracht van uw kind bij de meet-and-greet op 1 september. 

 



 

Belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar: 

 

LEERPLICHT vanaf 5 jaar: Dit betekent dat elke afwezigheid voor kinderen 

vanaf 5 jaar moet gewettigd worden. 

 

GEEN drive-in 
 

LESSENROOSTER KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL: 

 

. 

                      Om 8.25 uur gaat het belteken! Wees tijdig op school! 

 
 

                       

 

                      Voor de kleuters én lagere school eindigen de lessen om 15.10 

uu                  uur. 

 

 

Kinderen die niet werden afgehaald om 16.00 uur gaan naar de 

studie/opvang. 

Kinderen met een groene kaart (vanaf 3de leerjaar) kunnen de school 

zelfstandig verlaten. 

 

OPVANG EN STUDIE 

Elke ochtend van 7.30 uur tot 8.00 uur is er betaalde opvang in voor kleuter en 

lager.  

Kleuters gaan binnen via de kleuterpoort. De leerlingen van de lagere school gaan 

binnen via de groene poort. 

Elke avond van 16.00 uur tot 18.00 uur is er betaalde opvang/studie voor de 

kleuters en leerlingen van de lagere school.  

Op woensdag is er opvang tot 17.00 uur. 

Kleuters en leerlingen die in de studie of opvang blijven worden afgehaald via de 

kleuterpoort. 
 

Er zijn vaste afhaalmomenten voor kinderen die in de opvang of de studie 

blijven. 

✓ Korte studie: afhaalmoment na 1 uur opvang/studie van 16.45 

uur tot 17.00 uur.  

✓ Lange studie: afhaalmoment na 2 uur opvang/studie van 17.45 

uur tot 18.00 uur.  

Tussen deze afhaalmomenten blijft de poort gesloten voor de veiligheid. 

 

Op woensdag is er opvang tot 17u.  

Wie in de opvang blijft kan worden afgehaald vanaf 13.30 uur. 



 

ETEN OP SCHOOL 

De keuze om warme maaltijd te nemen of boterhammen te eten is VAST 

voor het hele jaar! 

U kan op de aanstiplijst aanduiden welke dagen uw kind WARM of 

BOTERHAMMEN eet.  

 

!!! Bij code rood worden GEEN warme maaltijden aangeboden. 

 

- boterhammen eten in de klas 

Kinderen brengen eigen lunchpakket en drinkfles met water mee. 

- warme maaltijd in de refter 

Kinderen krijgen soep, hoofdgerecht en dessert. 

De prijs voor een warme maaltijd op school bedraagt €4 voor een kleuter en €5 

voor een leerling van de lagere school. 

 

MIDDAGACTIVITEITEN 

 

De kinderen kunnen zelf de keuze maken of ze deelnemen aan een sportactiviteit in 

de turnzaal of een leesactiviteit in de schoolbibliotheek.  

De middagactiviteiten worden GRATIS aangeboden. 

 

ONZE KLASSEN EN LEERKRACHTEN: 

 

Peuterklas K1A:  juf 

Karolien  

K1B: juf Nele en juf Nicky K1C: juf Eva 

            

K2A: juf Isabel en juf 

Nicky 

K2B: juf Joelle  

 

K3A: juf Verie en juf 

Nicky 

K3B: juf Machteld K3C: juf Wendy en juf 

Freya 

L1A: juf Inge L1B: juf Kim L1C : juf Sandra 

L2A: juf Evelyne L2B: meester Kim L2C: meester Tim en juf 

Felke 

L3A: juf Pascale L3B: juf Tine en juf 

Stefanie 

L 3C: juf Pauline 

L4A: juf Mireille L4B: juf Bie L4C: juf Paulien 

L5A: juf Joyce en juf Joke L5B: juf Noémie  

L6A: juf Hannah L6B: juf Erzsébet  

 

Het is niet altijd mogelijk om elk kind bij de gewenste leerkracht te plaatsen én bij het 

gewenste vriendinnetje of vriendje. Wij doen ons uiterste best zodat elk kind zich de 

komende tien maanden goed zou voelen. 

 

 



 

COMMUNICATIE SCHOOL- OUDERS  

Dit schooljaar willen we ClassDojo gebruiken om contact  

te houden met de ouders.  

Belangrijke mededelingen, maar ook foto’s van de klas kunnen gedeeld worden. 

Ouders kunnen gratis de ClassDojo – app installeren, zich registreren als ouder en 

inloggen met de code die u zal ontvangen in de loop van september van de 

klasleerkracht. 

 

KLEUTERSPEELPLAATS 

We hadden er op gehoopt te kunnen starten met een volledig afgewerkte 

kleuterspeelplaats… maar helaas zijn de werken nog niet helemaal klaar. We hopen 

dat dit snel in orde komt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender schooljaar 2020-2021  

 

In bijlage vindt u de schoolkalender met de vrije dagen en vakanties, de data voor 

oudercontacten en rapporten. 

De geplande leeruitstappen voor de kinderen vindt u terug op de kalender van de 

schoolwebsite. 

De geplande leeruitstappen zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Bij 

code oranje en rood worden leeruitstappen geannuleerd. 

 

Heb je vragen? 

De directeur en de zorgcoördinatoren of onze secretariaatsmedewerkers en 

uiteraard alle leerkrachten, helpen jullie graag! 

De school is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/2255485. 

Het secretariaat, de zorgcoördinatoren en directie zijn bereikbaar via mail: 

secretariaat@nieuwenboschbasisschool.com 

nb.zorg@nieuwenboschbasisschool.com 

directie@nieuwenboschbasisschool.com 

Ouders kunnen ook terecht bij onze nieuwe brugfiguren: Cleo en Jolien. 

cleo.schuyesmans@stad.gent 

jolien.demulder@stad.gent 
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