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Beste ouders,
Lieve schakels,
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie.
Psssst! Het is bijna zo ver!
Schooljaar 2020 – 2021 staat voor de deur en het wordt GEWELDIG!
In deze eerste Schakelkrant van dit schooljaar gaan jullie alle antwoorden vinden op jullie praktische
vragen omtrent de start van het schooljaar 2020 – 2021.
Directie
Ik kan mij goed inbeelden dat jullie ook enkele vragen hebben omtrent de directiewissel. Want, wie is die
nieuwe directeur en waarom is Erik Chabert weg? Erik heeft in juli besloten om directeur te worden van
GBS De Springveer en De Schakel te verlaten. Erik gaat deze nieuwe uitdaging vol motivatie aan en wij
wensen hem erg veel succes. Sinds 17 augustus vervang ik, Laurens Lindemans Erik als directeur van GBS
De Schakel. Dit is, ook voor mij, een nieuwe uitdaging waarvoor ik mij volop zal inzetten!
Het welzijn van onze kinderen, leerkrachten en ouders zijn voor mij de grote prioriteit. We zullen elkaar
beter leren kennen doorheen het jaar. Als jullie vragen hebben, een gesprek wensen of gewoon is willen
praten, dan ben ik steeds beschikbaar.
Leerkrachten: ‘THE wonder TEAM’
Genoeg over de directie, wat met onze leerkrachten!?
Wisten jullie dat al de leerkrachten al staan te springen EN te DANSEN in de gangen om van dit
schooljaar een spetterend jaar te maken.
Quote van een leerkracht uit de gangen: “Amaaai ik zen echt blij om terug te zijn!”
Dit jaar gaan we van start met een fantastisch en voltallig team!
Het is met veel plezier dat wij juf Tine opnieuw verwelkomen, zij zal voor de nodige ondersteuning
zorgen in de 1ste graad. Voor de ondersteuning in de 3de graad zal juf Paulien zorgen. Juf Paulien is bij
sommigen al gekend als logopediste. Deze gemotiveerde juf heeft een master in de logopedie en is een
fantastische aanwinst voor onze school. Samen met heel het team zal Paulien ook zorgen voor een
taalbeleid dat voldoet aan de specifieke noden van onze school.
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CORONA
Omdat onze wereld nog niet verlost is van het virus, is het verplicht om een mondmasker te dragen bij
het afzetten van de kinderen en dit in een straal van 50 meter rond de schoolpoort. De gemeente
Linkebeek zorgt zo snel mogelijk voor de nodige signalisatie.
De school wordt op 29 augustus ontsmet door een gespecialiseerde firma.
Dit Schooljaar 2020 -2021 staat in het thema van: ‘KLEUREN!’.

(Dresscode voor de kinderen = KLEUR!)
Op dinsdag 1 September geven wij het startschot van dit nieuwe kleurrijke schooljaar!
Ochtend en middag
Om 07.00uur begint de opvang en om 8.45 beginnen de lessen.
Wij vragen om afscheid te nemen van jullie kapoenen aan de schoolpoort.
Ouders mogen vanaf 1 september niet meer naar beneden wandelen. Dit is voor een algemeen beter
functioneren van de school en de veiligheid van iedereen, dit is nieuw.
Om 12.20 schuiven alle Nederlandstalig schakels aan tafel. Kinderen die boterhammen eten eten nog
steeds beneden in de refter. Kinderen die warm eten eten boven in de refter. Nederlandstalige kinderen
eten gescheiden van de Franstalige kinderen, dit is nieuw.
De warme maaltijden gaan gewoon van start vanaf 1 september.
De refters worden opnieuw gebruikt, de warme maaltijden zullen doorgaan. Het menu voor deze maand
kunnen jullie terugvinden in deze krant. Vanaf oktober 2020 gaan we over naar een bestelling (warme
maaltijden) per maand. Het zal dus de bedoeling zijn om voor oktober al de dagen waarop uw kind warm
eet door te geven op het formulier dat uw kind zal krijgen, dit is nieuw. (meer informatie volgt)
Onze schakels mogen terug met iedereen spelen op de speelplaats!
Bubbels per graad zijn niet meer nodig. En de bus rijdt weer zoals voordien.
Wij zijn dan ook erg blij dat alles een beetje gewoon wordt.
Gewoon is uiteindelijk fantastisch, wie had dat ooit gedacht!
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Avond
De school eindigt om 15.20 uur.
De klasleerkrachten brengen de kinderen tot aan de schoolpoort.
Kinderen waarvan de ouders aanwezig zijn aan de schoolpoort of een briefje hebben van mama of papa
mogen meteen vertrekken.
Kinderen waarvan de ouders niet aan de schoolpoort staan worden naar de speelplaats gebracht door de
klasleerkracht. Hier begint dan ook de naschoolse opvang.
Wanneer al de groepen aan de schoolpoort voorbij zijn mogen de ouders naar beneden komen tot aan
de 2de poort van de speelplaats. Hier zal iemand staan en uw kind oproepen, dit is nieuw.
Wij vragen geduld en begrip van iedereen, ook na de Corona-periode zal deze organisatie blijven gelden.
Info avond!
Naar goeie gewoonte organiseren wij voor elke klas een leuke info avond.
Hier zullen de leerkrachten van uw kind en ik aanwezig zijn om u al de nodige informatie voor een vlotte
start te bezorgen. Wij raden dan ook sterk aan om naar deze avond te komen.
Ik maak hier ook tijd voor een babbel met iedereen die dit wenst.
Gezien de huidige situatie passen wij ons aan om iedereen veilig te ontvangen.
→ 1 ouder per kind en mondmasker is verplicht.

L1 & L2
L5 & L6
L3 & L4
K2 & K3
K0 & K1

Dinsdag 1 september 2020
Dinsdag 1 september 2020
Dinsdag 8 september 2020
Dinsdag 15 september 2020
Dinsdag 15 september 2020

19u
19u30
19u
19u
19u30

Ook onze goeie vriend en voorzitter van het oudercomité Raf zal aanwezig zijn om jullie de werking van
het oudercomité toe te lichten. Want SAMEN maken we school, en daar horen de ouders ook bij.
Van harte welkom!
Nederlands!
Zoals altijd spreken wij allemaal Nederlands op de school en dit zeker in het bijzijn van onze kinderen.
Van zodra u in de school bent verwachten wij ‘nen effort’ van iedereen ☺
U kiest uiteindelijk voor een Nederlandse school, met uw voorbeeld en inzet maken we samen deze
Nederlandstalige droom waar.
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Uitstappen!
Momenteel gaan de geplande uitstappen gewoon door.
Wij weten zelf nog niet of het zwemmen door zal gaan.
Slot woordje..
Ik ben nu al enorm fier en dankbaar op en voor onze leerkrachten, het gemeentebestuur, Fred, Sabrina,
schoolpersoneel en de mannen van de gemeente! Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de school veilig
open kan gaan en de klassen picobello in orde zijn. De motivatie van onze leerkrachten om er een
SPETTEREND en KLEURRIJK jaar van te maken is ook ENORM.
Kortom…ik zen nu al fier!

