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Beste ouders
Lieve kinderen

Daar is ze dan, onze eerst langverwachte
vakantie. En wat hebben we dit verdiend! De
voorbije weken hebben we elkaar leren
kennen, onze draai gezocht en hopelijk ook
gevonden in een nieuwe klas en bij een
nieuwe juf. Voor sommigen ook in een nieuwe
school. We genoten van leuke activiteiten
maar hebben ook hard gewerkt.
De coronamaatregelen werden toegepast,
versoepeld en binnenkort weer verstrengd.
Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt en
we kunnen niet altijd werken zoals we willen
werken. Activiteiten worden gepland,
bijgestuurd en soms weer afgelast. De regels
zijn wat ze zijn en we moeten deze
respecteren. Maar ook hierin vinden we wel
weer een weg!

Geniet van jullie weekje, doe vooral die dingen
waar je zin in hebt, waar je energie uit haalt en
vrolijk van wordt. En dan ontvangen we jullie
met heel veel enthousiasme graag terug op
maandag 8 november.

Het Belpaire-team
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Nieuwe coronamaatregelen
We zaten er niet op te wachten en hebben er niet op gehoopt. Maar toch
zijn ze er weer, de strengere coronamaatregelen die u wellicht via de
media ook al vernomen hebt.
Ook na de vakantie dient u nog een mondmasker te dragen bij het brengen
en ophalen van de kinderen.

Wat verandert er op school vanaf 8 november?

Mondmaskerplicht vijfde en zesde leerjaar
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar komen opnieuw met
mondmasker naar school. Als de leerlingen stil zitten in de klas en
voldoende afstand kunnen houden, mag het mondmasker af. Op de
speelplaats moeten ze het niet dragen op voorwaarde dat ze intense,
fysieke contacten vermijden.
De leerkrachten zullen ook een mondmasker dragen maar kunnen dit
afzetten wanneer er voldoende afstand is tussen de leraar en de
leerlingen.

Teststrategie
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen
en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten worden
vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze
symptomen vertonen.
De procedure tegen clusteruitbraken treedt pas in werking bij 4 of meer
besmettingen in een klas in 1 week. Dit betekent dat deze klas dan 1 week
in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor ouders en oudercontacten
Opnieuw worden we gevraagd de aanwezigheid van ouders en derden op
school te beperken. Iedereen die de school binnen komt draagt een
mondmasker.
Oudercontacten worden bij voorkeur opnieuw digitaal georganiseerd.



Het schooljaar is intussen 2 maanden bezig, de eerste toetsen werden
afgenomen. Graag geven we jullie wat extra informatie over de rapporten
die de leerlingen van de lagere school zullen ontvangen.

4 keer per jaar krijgt uw zoon/dochter een rapport. Ook de toetsen krijgt u
dan gebundeld terug mee ter inzage. 
De periodes waarin we deze opmaken zijn zorgvuldig gekozen: voor een
oudercontact, net voor de eindtoetsen, op het einde van het schooljaar. 
Deze rapporten zullen soms uitgedeeld worden door de klasleerkracht en
soms door de directie. Dit wordt steeds gekoppeld aan een kindcontact.
Hierbij gaat de klasjuf en/of directie met uw kind in gesprek. De resultaten
van alle leerdomeinen worden besproken  en ook de persoonsgebonden
ontwikkeling krijgt ruim aandacht. Zo leren onze leerlingen samen kijken
naar wat al goed gaat en waar er nog groeikansen zijn. 
.

De rapporten worden dit schooljaar besproken en uitgedeeld :
1.    in de week na de herfstvakantie
2.    in de week van 21 februari
3.    in de week van 16 mei
4.    in de week van 26 juni (eindrapport met beslissing klassenraad)

Aarzel niet om de klasleerkracht aan te spreken wanneer u na een rapport
met vragen zit of graag de evoluties van uw zoon/dochter wenst te
bespreken.

Info rapporten

Info oudercontacten
We waren heel blij jullie in september fysiek op school te mogen ontvangen.
Contact tussen ouders en leerkrachten vinden we belangrijk en komt de
kinderen ten goede. Nu we alles bij voorkeur opnieuw digitaal moeten
organiseren, is dit een hele uitdaging.



Naar aanleiding van de Koala-testen in de derde kleuterklas en het eerste
rapport in de lagere school organiseren we in de week van 22 november
individuele oudercontacten.

Door de huidige covid-maatregelen moeten we ons opnieuw baseren op de
richtlijnen die gelden voor het onderwijs. Deze zeggen ons dat de
oudercontacten bij voorkeur digitaal moeten doorgaan.

We bekijken in de herfstvakantie hoe we de oudercontacten zo optimaal
mogelijk kunnen laten verlopen en of we u naast digitale oudercontacten
toch de mogelijkheid kunnen aanbieden om het gesprek fysiek op school te
laten doorgaan.

Indien oudercontacten op school kunnen plaatsvinden, dan zullen deze
ingepland worden op dinsdag 23 november en donderdag 25 november. Op
maandag 8 november zal hierover meer info ontvangen.

. 
 

Nieuw communicatieplatform
Na de kerstvakantie starten we met

een nieuw ouderplatform: Parentcom.
We hopen u op deze manier beter te

kunnen informeren via een duidelijke
en overzichtelijke app die heel wat

meer mogelijkheden heeft dan Gimme.
In december ontvangt u van ons meer

info en een inlogcode waarmee u gratis
toegang zal krijgen tot deze app.

Vanaf januari zal alle communicatie
via Parentcom verlopen en niet meer

via Gimme.
 

Indien u nu betaalt voor Gimme, gelieve
uw abonnement met Gimme dus niet te

verlengen na de kerstvakantie.



Kalender
november - december

*Omdat kerstavond dit jaar op een schooldag valt zal de vakantie een halve dag
vroeger beginnen. Op 24 december is de school gedaan om 12u05. Er wordt die

dag geen nabewaking voorzien en ook de IBO zal gesloten zijn.
 

01 nov - 7 nov
8 nov

8 nov - 10 nov
11 nov
12 nov
15 nov
19 nov

22 nov - 25 nov
22nov - 26 nov

24 nov
3 dec
3 dec
6 dec
8 dec

10 dec
13 dec 
17 dec
20 dec
21 dec
24 dec

24 dec*
27 dec - 9 jan

Herfstvakantie
Instapmoment
Rapport LS
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Uitstap naar het Rivierenhof
Zwemmen
Individueel oudercontact
Voorleesweek
Pedagogische studiedag
Zwemmen
Hoog bezoek
Sporten in KdG Hogeschool
Theater in De Studio
Zwemmen
Sporten in KdG Hogeschool
Zwemmen
Uitstap naar het Rivierenhof
Theater in De Studio
Zwemmen
Kerstavond
Kerstvakantie

 

Lagere School
Kinderen hebben vrijaf
Kinderen hebben vrijaf
L4
L2 en L4
Kleuter en Lager
Kleuter en Lager
Kinderen hebben vrijaf
L5 en L6
Goed Heilig Man
Rood en Groen
Blauw
L5 en L6
L1 en L2
L5 en L6
L3
Blauw, Rood en Groen
L5 en L6
School tot 12u05

Aanpassing turnrooster voor Blauw en Groen:
Na de herfstvakantie turnt de blauwe klas op woensdag en vrijdag.

De groene klas turnt op dinsdag en donderdag.    



Belpaire-weetjes

Schoolfeest
Save the date! Wij nodigen jullie alvast heel graag uit om op zaterdag 7 mei
naar ons Magisch schoolfeest te komen. Meer info volgt later nog maar het

belooft alvast een fijne dag te worden vol magie, hapjes, drankjes,
spelletjes,... 

Welkom nieuwe leerlingen
8 november wordt een spannende dag voor Dina, Daphné en Maxim. Zij
komen dan voor het eerst naar school en zullen zich hopelijk snel thuis
voelen in de gele klas. Ook de kinderen van de blauwe klas en het eerste

leerjaar krijgen er een nieuw vriendinnetje bij. We zijn heel blij de zusjes Rose
en Aziza te mogen verwelkomen.

Tweedehands uniformverkoop

Mede in naam van de ouderraad willen wij u bedanken voor het massaal
binnenbrengen van tweedehands uniformkledij. De verkoop was een
groot succes! Graag bedanken wij ook alle ouders die hun schouders

gezet hebben onder dit mooi initiatief.

Koala-testen derde kleuterklassers

Mama en baby Koala zijn aangekomen in
de rode en groene klas. Samen met Juf

Katelijne loodsen zij onze kleuters door de
Koala-testjes. Wat doen ze dat flink!



Proficiat Thanig!

Thanig, leerling van het zesde leerjaar maakte vorig jaar een prachtige
tekening. Juf Els zond deze in voor een internationale tekenwedstijd.

Thanig zijn kunstwerk is uit alle inzendingen geselecteerd om België te
vertegenwoordigen in de Barbara Petchenik tekenwedstrijd.  Proficiat
Thanig, wat zijn we trots op jou! Deze tekening is opgestuurd naar de

internationale wedstrijdleiding en zal tentoongesteld worden tijdens de
Internationale Cartografieconferentie in Florence in december 2021. 

 



Juffen van de groene klas

Na de herfstvakantie komt juf Margaux terug uit bevallingsverlof en
wordt zij weer de klasjuf van de groene  klas. We zijn heel blij dat we juf

Margaux weer in ons midden zullen hebben want we hebben haar
gemist!

Tegelijkertijd moeten we afscheid nemen van juf Elien. Zij heeft de
voorbije maanden  met veel overtuiging het beste van zichzelf gegeven

voor onze kleuters. We zullen juf Elien missen en wensen haar heel veel
succes in haar volgende onderwijsopdracht.

Chromebooks en tablets

Er werden nieuwe chromebooks aangekocht; deze zijn voorbehouden
voor onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Hiermee kan een

volledige klas gelijktijdig op een chromebook werken.
 

Tevens zijn er extra tablets voor de overige klassen van de lagere- en
kleuterschool. Deze zullen vanaf november in de klassen gebruikt

kunnen worden.

Voorleesweek
In de week van 22 tot 26 november is het voorleesweek. Tijdens deze week
verwelkomen we heel graag ouders, grootouders,... om te komen voorlezen.

Jammer genoeg moeten we onze originele plannen omgooien om zo
tegemoet te komen aan de nieuw opgelegde coronamaatregelen. We maken
van de herfstvakantie gebruik om een coronaproof alternatief uit te werken

en zullen u hier aansluitend over informeren.



Gele klas 
in de supermarkt

Blauwe klas 
naar de schoolbib

Groene klas op toneel

Belpaire - sfeerbeelden

Rode klas in het bos



L5 en L6 
Gallo-Romeins museum

Dag van de sportclub



L2 - hoekenwerk

L3 in Rivierenhof

L1 en L4 op de foto met
onze Olympische buren


