
          Waarschoot, 31 augustus 2020  

Beste ouders 

Nog één nachtje slapen en we gaan weer van start. Naast deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage 

ook nog een corona-nieuwsbrief en de kalender voor september. 

Veel leesgenot! 
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Vriendelijke groeten 

Hilde Peeters 

Ons jaarthema dit schooljaar gaat over schrijfritmiek. We 

willen ons extra focussen om het voorbereidend schrijven 

van onze kleuters te stimuleren. Met onze nieuwe methode 

‘Krullenbol’ zullen we hieraan extra aandacht besteden ter 

bevordering van een soepele schrijfmotoriek die al start in de 

1ste kleuterklas. 

Daar we de veiligheid van onze kleuters voorop stellen, vinden we het 

belangrijk om hen al heel vroeg vertrouwd te maken met het dragen van 

een fluohesje. 

Vanaf dit schooljaar zijn er op school fluohesjes met het schoolembleem 

verkrijgbaar aan 2 euro/stuk. Geef aub tegen uiterlijk vrijdag een seintje 

indien u GEEN hesje voor je kleuter wenst.  Indien we niets vernemen, 

krijgt je kleuter vrijdag een hesje mee naar huis en komt het bedrag van 2 

euro op de septemberrekening. 

Belangrijk bericht: leerplicht vanaf 5 jaar! 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de 

aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 

De Vlaamse overheid heeft ervoor gekozen 

om voor de 5-jarigen in het 

kleuteronderwijs een leerplicht van 290 

halve dagen aanwezigheid per schooljaar in 

te voeren. Voor kleuters jonger dan 5jaar is 

er geen leerplicht, maar ook voor hen is 

regelmatige aanwezigheid op school zeer 

belangrijk. 

Infoavonden: 

Door de coronamaatregelen kunnen we dit 

schooljaar geen fysieke infoavonden laten 

doorgaan. Donderdag a.s. kan je alle klasinfo 

zowel online als per brief vinden in de 

boekentas van je kleuter. 

Indien er nog vragen zijn, kan je deze online 

stellen aan de klasjuf: maandag 7/9 voor de 

jongste kleuters en dinsdag 8/9 voor de 

oudste kleuters, telkens tussen 19.30 u en 

20.30 u. U ontvangt hiervoor nog een link. 


