
 

 
 
De herfstvakantie start op maandag 2 november en 
zal uitzonderlijk eindigen op woensdag 11 november. 
Indien u opvang wenst, kan u zich richten tot onze IBO 
de Nerviër via www.denervier.be  
 

 

De school start om 8.27u, wees op tijd 
aan de schoolpoort!  

 

 

 

N I E U W S B R I E F  2   

 
O K T O B E R  2 0 2 0  

 

Wat kan je terugvinden in deze 
nieuwsbrief?  

 
- Richtlijnen uniform + controle  

- Schoolreglement 
- Corona  

- Oudercontacten  
- Voorleesweek  

- Bezoek van de Sint 
- Belangrijke data  
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Richtlijnen uniform in de basisschool  
 
Vanaf de tweede kleuterklas komen alle leerlingen van onze basisschool in uniform naar school. Een uniform wil een 
zekere uniformiteit creëren en tegelijk typische, herkenbare schoolkleding zijn. Die herkenbaarheid, die eigenheid zit in 
de Sint-Ludgardisschool vooral in het typische streepjesmotief op het hemd of de blouse die u in onze schoolwinkel 
kunt verkrijgen. De uniformiteit zit in de kleur en/of het model van de overige uniformelementen.  
 
We geven graag de richtlijnen voor het correct dragen van het uniform:  
 
Rok of broek 
 

• Voor jongens: een effen marineblauwe lange broek of bermuda in katoen of ribfluweel. De meisjes dragen 
nooit een korte broek. 

• Voor de meisjes: een effen marineblauwe overgooier, effen marineblauwe lange broek in katoen of 
ribfluweel of (vanaf het vijfde leerjaar) een effen marineblauwe rok.  

• Een zomerkleedje in dezelfde stof als de blouse is niet verplicht maar erg aanbevolen. 
• Leggings zijn niet toegelaten.  

 
Sjaals, hoofddeksels en handschoenen  
 

• Effen marineblauw, wit, grijs of beige. 
• Binnen de school wordt geen hoofddeksel gedragen. 

 
Pull 
 

• Rolkraagpull: effen wit of blauw onder de uniformblouse 
• Gestreepte uniform-rolkraagpull onder een effen marineblauwe pull 
• Onder het hemd of de blouse mag een effen witte of een effen donkerblauwe T-shirt worden gedragen. 

 
Schoenen 
 

• Effen leder in volgende kleuren: donkerblauw, bruin, zwart, beige, cognac of grijs. Stoffen schoenen zijn 
niet toegelaten. Voor veters: in de kleur van de schoen! LET OP: Wit is geen uniformkleur! 

• Pantoffels en slippers zijn niet toegelaten ook niet voor de kleuters van de eerste kleuterklas. 
Kousen 
 

• Wit, donkerblauw, grijs, beige, zwart 
• De leerlingen en de kleuters (ook in K1) dragen altijd kousen of sokken. De sokken moeten zichtbaar zijn. 

 
Mantels en jassen en truien 
 

• Effen marineblauw. Aan de buitenkant mag geen andere kleur of opschrift zichtbaar zijn.  
 
Fluohesjes  
 

• Fluohesjes worden verplicht gedragen door alle leerlingen van de basisschool tussen de herfst- en de 
krokusvakantie. Als school moedigen wij aan om dit het hele schooljaar te dragen.  

 
Uniformcontrole  
 
Op 26 november 2020 zullen we in de basisschool een uniformcontrole houden. Als er zaken niet in orde zijn, zal u via 
de klasleerkracht een brief krijgen waarop u kan lezen wat in orde moet gebracht worden. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Nieuwe warme uniformsweater en fluohesjes 
 
Na de herfstvakantie zijn opnieuw de fluohesjes te koop via de basisschool. Vanaf dit schooljaar zullen we ook een 
warme uniformsweater met kap te koop aanbieden voor onze leerlingen. Dit kan zeker handig zijn in tijden waar we 
ramen en deuren meer moeten laten open staan om goed te ventileren. Meer info volgt via gimm-e.  
 

o Op donderdag 19 november kunnen leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar met gepast geld 
naar school komen om een fluohesje en/of uniformsweater met kap te kopen op school. Een aantal 
vrijwilligers zullen helpen zodat uw kind(eren) met de juiste maat van kledij thuiskomen.   

 
o Op donderdag 26 november kunnen leerlingen van K2,  K3 en L1 met gepast geld naar school komen om een 

fluohesje en/of uniformsweater met kap te kopen op school. Een aantal vrijwilligers zullen helpen zodat uw 
kind(eren) met de juiste maat van kledij thuiskomen.   

 
Schoolreglement  
 
Op de website van de school kan u het aangepaste schoolreglement terugvinden. Mogen we vragen om de brief die u 
via uw zoon of dochter thuis heeft gekregen te handtekenen en terug te bezorgen aan de school. Door deze brief te 
handtekenen geeft u aan dat u akkoord bent met het schoolreglement en de wijzigingen die werden aangebracht.  
 
Update corona    

 
Onze basisschool schakelt over naar code ‘oranje’ op maandag 9 november. Gezien ons 
draaiboek met preventieve maatregelen en veiligheid reeds geënt was op dit scenario, 
zijn er maar enkele wijzigingen aan de orde.  
 
- Alle uitstappen worden geschrapt  
- We beperken onze leerlingstromen in onze gebouwen, waardoor de leerlingen steeds in hun klasrij naar de klas of 

speelplaats gaan.  
- Bij een afwezigheid van een leerkracht wordt de klasgroep opgevangen in het desbetreffend lokaal. Klassen 

mogen niet meer worden samengevoegd.  
 

Alle veiligheidsmaatregelen en richtlijnen blijven gelden zoals in code geel wat betreft handhygiëne, afstand houden en 
het dragen van een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de leerlingen. Indien er sprake is van een positieve 
besmetting in een klas wordt u via gimm-e persoonlijk op de hoogte gebracht. Is uw kind ziek dan blijft het thuis. Bij 
een positieve vaststelling van COVID - 19 in gezinsverband contacteert u onmiddellijk de school en respecteert u de 
quarantaine van 10 dagen.  
 
Oudercontacten november 2020  

 
Via de klasleerkracht heeft u reeds een doodle ontvangen om in te schrijven voor het digitale oudercontact van 
november. Dit oudercontact zal via het platform teams doorgaan. Tijdens dit moment zullen de vorderingen van uw 
kind(eren) besproken worden. We wensen u een fijn contact met de klasleerkracht toe.    
 
Voorleesweek 21 – 29 november 2020  

 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang 
én het plezier van voorlezen in de kijker. Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar in op 
ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo 
blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen ondersteunen in die taak: 
kinderbegeleiders, bibmedewerkers, leerkrachten... 
 
Want lezers, die creëer je samen. 
 
Meer info op: https://www.voorleesweek.be/ 
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Als school zetten we graag in op extra aandacht schenken aan voorlezen in de klas. We brengen onze kinderen graag 
leesplezier en leesmotivatie bij. In de maand november zal de actie ‘Koek voor Boek’ georganiseerd worden. Meer info 
volgt via gimm-e.  
 
Bezoek van de Sint   

 
Dit schooljaar zal omwille van corona Sinterklaas niet live op bezoek komen in onze basisschool. We gaan een digitaal 
bezoek tot stand brengen zodat onze kinderen toch in contact kunnen komen met Sint en zijn Pieten. We maken er 
samen een mooie dag van met allerlei leuke activiteiten in en rond de klas. Zet jullie schoentjes al maar klaar…  

 
 
Belangrijke data november - december         
 
November 2020 

§ 02/11 – 11/11/2020             Herfstvakantie + Wapenstilstand – geen school 
§ 17/11/2020              Oudercontact  
§ 18/11/2020              Pedagogische studiedag – geen school 
§ 19/11/2020              Oudercontact 
§ 26/11/2020              Uniformcontrole 

December 2020 
§ 17/12/2020              Rapport 2 
§ 21/12/2020 – 01/01/2021                     Kerstvakantie 

 
 


