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Dag mevrouw, meneer,
Beste ouders,

Hasselt, 20 augustus 2020

Hopelijk hebben u en uw kind(eren) ondanks de bijzondere omstandigheden een fijne
en deugddoende zomer achter de rug. De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
is in zicht en waarschijnlijk hebben jullie nog heel veel vragen over de opstart!
Vanaf 1 september 2020 mogen ALLE kinderen van de basisschool voltijds elke dag
naar school komen. De Berk verwelkomt dus opnieuw iedereen met open armen!
Ook al onze bussen zullen opnieuw rijden. De schooldagen, de lessen, de individuele
behandelingen en ook de speeltijden zullen dus terug op de gewone manier kunnen
verlopen.
Voor alle ouders en ook voor alle bezoekers zijn er nog steeds Corona-maatregelen
van toepassing: voldoende afstand houden en een mondmasker dragen op het
schoolterrein, ook op de parking. Voor de kinderen gelden deze afspraken niet. Deze
regels werden door het ministerie van onderwijs bepaald. Meer info op
Onderwijs.vlaanderen.be: code GEEL.
Enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar willen wij u ook graag nog wat
nuttige informatie doorgeven. Deze mededelingen kreeg u reeds eind juni maar we
herhalen ze nog een keer. De belangrijkste verandering is de nieuwe dagindeling!
We beginnen elke schooldag om 8u50 en we eindigen om 15u15. De kleine speeltijd
in de namiddag is verdwenen en de andere speeltijden duren nu iets langer. In de
voormiddag eindigen de lessen om 12u30 zodat de kinderen dan later zullen eten. Op
woensdag blijven de uren onveranderd: van 850 tot 12h20.
De school begint dus terug op dinsdag 1 september om 8h50 en eindigt die dag om
15h15. Op die eerste schooldag rijden onze bussen maar de meeste ouders willen
graag hun kind zelf naar school brengen en dat zorgt vaak voor een verkeersprobleem
in onze straat… Hou er alvast rekening mee dat een vlotte doorstroming ook op de
tweede schooldag moeilijk kan zijn. Bovendien mag er maar één volwassene een kind
begeleiden. Probeer uw aanwezigheid op het schoolterrein te beperken en probeer
uw bezoek zo kort mogelijk te houden.
Géén openklasdag op donderdag 27 augustus!
De meeste leerlingen en zeker ook sommige ouders zijn benieuwd wie de nieuwe
meester of juf zal worden. Om op die vraag tegemoet te komen organiseerden wij de
vorige jaren een ontmoetingsmoment. Dat moment is omwille van de te grote drukte
echter niet toegelaten. Elke klastitularis zal contact opnemen met één van de ouders
om meer info te geven over de nieuwe klas. De meester/juf kan wel voor de meer

dan 50 nieuwe leerlingen afspreken om eventueel een bezoek te brengen aan de
nieuwe klas op donderdag 27 augustus tussen 17h30 en 19h. Dat geldt ook voor
kinderen die er nood aan hebben.
Om de nieuwe leerlingen voorlopig zo goed mogelijk in de juiste klas te zetten, wordt
de klasindeling pas op het einde van de vakantie gemaakt. Daarom konden wij deze
informatie niet vroeger geven. De eerste veertien dagen zit uw kind trouwens in een
voorlopige klas tot de onderzoeken van de leerlingen voorbij zijn en de definitieve
klasindeling er komt.
Al onze bussen zullen dus opnieuw rijden en de busbegeleider zal u informeren voor
het laatste weekend van augustus. Als u nog geen info van de busbegeleider hebt
ontvangen dan kan u op maandag 31 augustus in de voormiddag naar het secretariaat
bellen: 011.229893.
Het leerlingenvervoer (De Lijn) heeft opnieuw enkele ritten veranderd en daarvoor
vragen wij u om begrip. U kan eventueel ook nog een andere opstapplaats (wegens
verhuis of een andere geldige reden) aanvragen maar gelieve dat tijdig te doen via het
secretariaat: voor 28 augustus! Speciale aandacht vragen we u voor het gedrag in de
bus: zie ook het schoolreglement. Bij het niet opvolgen van de afspraken of bij slecht
gedrag kan de directeur een leerling tijdelijk of definitief de toegang tot de bus
ontzeggen. Problemen worden echter niet aan de bus maar in de school besproken.
Gelukkig is dat vorig jaar allemaal heel vlot verlopen.
Tracht ook vanaf de eerste dagen de schoolagenda af te tekenen en de afspraken
goed op te volgen. U kan als ouder ook een mededeling in de schoolagenda schrijven.
Indien uw kind toch niet meer naar onze school komt of vervroegd de school verlaat,
gelieve ons dan aub te mailen of ons te verwittigen op het nummer 011.22 98 93.
Enkele belangrijke data dit schooljaar:
Onder voorbehoud, omwille van de Corona-maatregelen!
-Info-avond Type Basisaanbod en Type 9: woensdag 23 september om 19h.
-Info-avond voor Type 2: donderdag 24 september om 19h.
-Lokale verlofdagen: vrijdag 2 oktober en maandag 15 maart.
-Pedagogische studiedagen: vrijdag 20 november en woensdag 5 mei.
-Schoolfeest: zondag 6 juni.
Op onze website staan ook de oudercontactmomenten, de vakantieperiodes en alle
speciale dagen. Deze info krijgt u ook in de loop van september.
Wij wensen jullie nog enkele fijne vakantiedagen en zien jullie graag terug!
Samen gaan we er een fijn en speciaal schooljaar van maken!
Namens alle personeelsleden.
Luc Piccard, directeur.

