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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020    
 

Weer naar school! 

     De vakantie is weer voorbij! Het ganse team heet jullie  welkom in de 7Sprong!  Omwille van de  

     veiligheidsmaatregelen  begint  het schooljaar net iets anders dan anders.  Wij starten in code  

     geel, met grote waakzaamheid. Al onze leerlingen volgen voltijds les. Ouders kunnen wij enkel  

     na telefonische afspraak ontvangen.  De leerkrachten stelden traditiegetrouw met een kort  

     toneel het jaarthema ‘ ALS IK KON TOVEREN…’ voor. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met  

     jullie er weer een ‘betoverend’ schooljaar van kunnen maken en heten iedereen weer welkom!   

 

    Wij verwelkomen :  

    juf Inge Adriaenssen ter vervanging van Juf Mia van Tendeloo.    

    Nina Baetens ter vervanging van Carine Peeters.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Lesuren :  

 

 Maandag Dinsdag woensdag Donderdag vrijdag 

ochtendtoezicht 8u10-8u40 8u10-8u40 8u10-8u40 8u10-8u40 8u10-8u40 

lessen 8u40-10u20 8u40-10u20 8u40-10u20 8u40-10u20 8u40-10u20 

speeltijd 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35 10u20-10u35 

lessen 10u35-11u50 10u35-11u50 10u35-11u25 10u35-11u50 10u35-11u50 

middagpauze 11u50 -13u05 11u50 -13u05  11u50 -13u05 11u50 -13u05 

lessen 13u05-14u45 13u05-14u45  13u05-14u45 13u05-14.20 

speeltijd 14u45-15u00 14u45-15u00  14u45-15u00 14.20-14.35 

lessen 15u00-15u50 15u00-15u50  15u00-15u50 14.35-15.00 

 
 

Organisatie  
De klasgroep is de ‘klasbubbel’.  Kleuters en lagere schoolkinderen spelen apart op hun eigen speelplaats. 
Social distancing tussen de leerlingen in niet nodig.  Leerkrachten van de lagere afdeling dragen een 
mondmasker in de klas en op de momenten dat social distancing niet kan gegarandeerd worden. Leerkrachten 
van de kleuterafdeling dragen enkel een mondmasker wanneer social distancing tussen volwassenen niet kan 
gegarandeerd worden.  
 
Lunchpauze : alle leerlingen eten in de klas. Op school drinken wij water of melk. Er kan geen drank meer op 
school worden aangekocht.  
  
 
 
 



Onthaal en ophalen van de leerlingen 
-De leerlingen komen toe tussen 8u10 en 8u40 en verlaten de school op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 15u50 en 16u10, op woensdag tussen 11u25 en 11u45 en op vrijdag tussen 15u en 15u20.  
Op dit moment is het niet nodig om de klasgroepen op te splitsen per ingang en hebt u de vrije keuze waar u 
uw kind ophaalt of afzet. Ongeacht welke keuze u maakt blijven wij  vragen om zoveel mogelijk uw kind te voet 
of met te fiets naar school te laten komen.  Ouders zijn verplicht om tijdens het brengen en het halen een 
mondmasker te dragen en verlaten na het ophalen of afzetten van hun kind onmiddellijk het schoolterrein of 
de schoolomgeving.  
 
Ingang Albertkanaalstraat : de parking wordt voornamelijk gebruikt als kiss and ride zone voor ouders van 
kleuters.  
 
Ingang Nonnenstraat :  de ingang is voorlopig omwille van de werken niet toegankelijk.  
 
Ingang Mussenpad : enkel voor fietsers en voetgangers. Leerlingen kunnen te voet gebracht worden via de 
doorsteek van de Nonnenstraat.  Parkeren kan enkel op de parking Beekpark.  
Op de speelwei wordt een wachtzone voorzien waar ouders na schooltijd hun kind kunnen opwachten.  
 
Bij elke verplaatsing promoten wij het dragen van een fluohesje en/of fietshelm. 
 

Het 7-sprong team :  

K1   juf Natalie Verelst & op donderdag juf Sofie Verellen 
K2   juf Ils Devis & juf Sofie Verellen 
K3   juf An Brems  
 
Kleuterturnen                 Juf Jolien  
Kinderverzorgster          Nina Baetens 

SES-ondersteuning     juf Charlotte Adriaensens /juf Jolien           
 
L1   juf Silke Verbeeck 
L2   juf Myrthe Van Oosterwijck  
L3   meester Bart Dedapper 
L4   juf Babs Vangenechten & juf Monique Janssens 
L5   juf Tamara Bequé & juf Britt Roelants  
L6   meester Kurt Thysbaert 
  
Rooms Katholieke Gosdienst :  Juf Inge Adriaenssen 
Niet confessionele zedenleer : Juf Julie Janssens  
Islamitische godsdienst : meester  Murat Günes (1ste en 2de graad) meester Salih Yilmaz (3de graad) 
Protestantse godsdienst : Juf Nicole Almonte 
 
Zorgcoördinator              Lieselotte Persyn (zorg@bsdezevensprong.be)  
                                           Aanwezig op maandag, dinsdag en  woensdag om de 14 dagen.  
Directeur   Caroline Van der Plas (directie@bsdezevensprong.be) 
Administratie      Lies Lammens (administratie@bsdezevensprong.be) 
                                           Niet aanwezig op woensdag en vrijdagnamiddag 
 
Onderhoud  Christel Sangers  
                                           Nina Solvedt 

  

Infoavond donderdag 3 september  
   Omwille van de veiligheidsmaatregelen kan de infoavond niet doorgaan. U ontvangt het infodocument in de 
loop van de eerste schoolweek per mail.  Met vragen kan u steeds bij de leerkracht, zorgcoördinator of directie 
terecht.  
                                                       

mailto:zorg@bsdezevensprong.be
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Afwezigheden 
Nieuw vanaf 1 september 2020 :  
Vanaf 1 september zijn kleuters vanaf 5 jaar leerplichtig en moeten zij minimaal 290 halve dagen op school 
aanwezig zijn.  
Het is uiteraard wenselijk dat uw kind elke dag aanwezig en dat u bij afwezigheid tijdig de leerkracht, het 
secretariaat of de directeur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  Afwezigheidsattesten zijn voor kleuters 
niet nodig.  
  
Voor leerlingen van de lagere school dienen wel afwezigheidsattesten worden binnengebracht en gelden de 
volgende regels : 
1) Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een Z-briefje 
ondertekend en gedateerd door de ouders.  

 Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch  
zieke kinderen).  

2)Een medisch attest is vereist : 

  -als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt 

  -als viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders werd ingediend voor een ziekteperiode 

   van drie of minder kalenderdagen 

   3°) Van zodra de leerling vijf halve dagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB worden 
ingeschakeld en zal een begeleidingsdossier opgemaakt worden. Problematische afwezigheden kunnen er toe 
leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken. 
 
Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband dragen we een fluohesje en/of een fietshelm.  
 

 Levensbeschouwelijke vakken in de kleuterafdeling 
Leerplichtige kleuters hebben vanaf 1 september 2020 recht  op het volgen van een levensbeschouwelijk vak. 
Ouders beslissen hierover zelf in alle vrijheid, zonder verplichting.  Kleuters die levensbeschouwelijke vakken 
volgen sluiten aan bij de leerlingen van het lager onderwijs. Er worden geen aparte lestijden voorzien.  Wenst 
u voor uw kleuter levensbeschouwelijk onderricht dan verwittigt u voor 8 september de school. 

Gebruik van gsm en andere media 

Gsm en andere media blijven tijdens de pauzes in de klas en worden in de klas slechts na uitdrukkelijke 
toestemming van de leerkracht gebruikt. Bij misbruik wordt de gsm afgegeven aan de leerkracht tot op het 
einde van de dag.  
 

Tussendoortjes  
In de ochtendpauze (10u20-10u35) enkel fruit ,groente of boterham als tussendoortje.    
Lunch (11u50-12u10) boterhammetjes (geen snoep of chocola in de brooddoos).     
Namiddagspeeltijd (14u45-15u) enkel een droge koek  (of fruit / groente/ een boterham), geen snoep of 
chocolade.  
  
Op onze school wordt niet gesnoept. Brengt je kind toch een ongepast tussendoortje mee, dan mag dit niet 
opgegeten worden, de leerkracht neemt het weg en geeft het terug mee naar huis.     
Zeer uitzonderlijk wordt snoep toegelaten bij traditionele gebruiken  zoals een geboorte, paaseitjes met Pasen 
en een schoolfeest. 
Bij verjaardagen kan er uitzonderlijk getrakteerd worden met ijs, cake of gebak. Ander snoepgoed is niet 
toegestaan en wordt niet uitgedeeld maar terug mee naar huis gegeven.  
 
  



 

Milieubeleid   
Eerbied voor de natuur is een uitgangspunt in onze school.   
We willen al onze leerlingen proberen bij te brengen om afval te vermijden; boterhammetjes in een 
brooddoos, koeken in een (gemarkeerde) koekendoos en water in drinkbussen. Geen aluminiumfolie!   
Als kinderen toch een verpakt koekje meebrengen moet hun naam op het pakje vermeld staan.    
Wij motiveren onze leerlingen om hun afval netjes in de juiste vuilnisbakken te deponeren. We houden het 
met z’n allen in de gaten en corrigeren waar het nodig is. We trachten allemaal samen de speelplaats en de 
schoolomgeving  netjes te houden en engageren ons door deel te nemen aan het project ‘Mooimakers’.  

 Verlofdagen schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie     van maandag 2 november  2020 tem zondag  8 november 2020 
Kerstvakantie                 van maandag 21 december 2020 tem zondag 3 januari 2021 
Krokusvakantie   van maandag 15 februari  2021 tem zondag  21februari  2021 
Paasvakantie  van maandag 5 april 2021 tem zondag  18 april 2021 
Hemelvaartvakantie         van donderdag 13  mei 2021 tem zondag  16 mei 2021 
Pinkstermaandag              maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie     van donderdag  1 juli 2021 tem di 31 augustus 2021 
 
Pedagogische studiedagen : woensdag30/09/20, woensdag 06/01/2021 woensdag 03/03/'21 
Facultatieve verlofdagen : 03/05/2021 en 07/06/2021  

 (Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen komen de leerlingen niet naar school.) 
 

Oudervereniging : 

Onze oudervereniging bestaat uit een groep van enthousiaste mensen die zich inzetten voor de school. Zij 

organiseren jaarlijks activiteiten waarvan de opbrengst uw kinderen ten goede komt! 

Per activiteit wordt een werkgroep opgericht. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen zal er voor bepaalde 

activiteiten naar alternatieven worden gezocht.  

Wil jij ook in een werkgroep een helpend handje zijn?  Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

ov7sprong@gmail.com 

Voorzitter  Wouter Caluwaert 
Penningmeester Maarten Torfs 
Secretaris  Vicky  Verreet 
 

Centrum voor leerlingbegeleiding 
Het CLB waar onze school mee samenwerkt is  gehuisvest in de Predikherenlaan  18 te Lier. 
 Zij bieden volledig gratis informatie, hulp, begeleiding en advies vanuit een onafhankelijke positie. Met vragen 
over  de preventieve gezondheidszorg,  de studie-en beroepskeuze, het leren en studeren en de sociale-en 
emotionele ontwikkeling van uw kind kan u terecht op het nummer 03 /480 68 10. 
 
E-mail :  info@goclblier.be           Website : htpp://www.goclblier.be 
Directeur : Ann Vermaelen  - ann.vermaelen@goclblier.be 
Tel : 03 490 00 70 
 

Studietoelage 

De berekeningen en uitbetaling van de schooltoelage gebeurt via de uitbetaler van het Groeipakket (het 

vroegere kinderbijslagfonds) Alle vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. 

Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
 

. 
 

mailto:info@goclblier.be
mailto:ann.vermaelen@goclblier.be
mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/
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Afwezigheid directie en secretariaat 

Bij afwezigheid van de directie en  de secretariaatsmedewerker kan u steeds een bericht inspreken op het 

nummer 0497 27 01 64 of op het nummer 0477 05 18 73. Vermeld steeds het nummer waarop u te bereiken 

bent en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Bij afwezigheid van de directie neemt Bart Dedapper (leerkracht 3de leerjaar) de verantwoordelijkheid op zich.  

 

Privacywetgeving 

De school kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto’s nemen. We kunnen die 

gebruiken voor onze communicatiekanalen (schoolwebsite, sociale media,…) of om onze publicaties te 

illustreren.  Tijdens de inschrijving vragen wij hiervoor uw toestemming.  

Indien u in de loop van het schooljaar uw keuze wilt wijzigen, neem dan contact op met de directeur van de 

school, die u een nieuw formulier ter ondertekening zal geven.  

 

Website : bsdezevensprong.be  

Al onze activiteiten en verlofdagen zijn terug te vinden op de websitekalender. 

Onder de rubriek "onze school" vindt u het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 

Foto’s worden regelmatig gepost op onze facebookpagina en de juffen pagina’s. Neem zeker geregeld een 

kijkje! (https://www.facebook.com/dezevensprong.basisschool) 

                                                                                                         

Verkeersweek  

Vanaf 14 tot 18 september werken we in alle klassen rond verkeer. 

Tijdens deze week staat een fietsbehendigheidparcours op de speelplaats opgesteld. 

We vragen de leerlingen van K3 tot L6 om tijdens deze week zoveel mogelijk  met de fiets naar school te 
komen en nog eens extra te denken aan het dragen van het fluohesje en fietshelm.Op vrijdag 18 september 
'strappen' we samen! De strapdag moedigt iedereen aan om die dag de auto zoveel mogelijk aan de kant te 
laten staan. We plannen die dag een aantal originele activiteiten rond samen trappen en stappen. 
 

Zwemmen 

Omwille van de sluiting van het zwembad in Nijlen zwemt voorlopig enkel het 4de leerjaar in het zwembad van 

Herentals. De bus brengt ons tot aan het zwembad. Wij verwachten onze leerlingen van het 4de leerjaar de 

donderdagen dat ze gaan zwemmen om 8u10 op school. De zwembeurten gaan voorlopig maandelijks door. 

De zwemdata vindt u op de schoolkalender en de website.  

 

Lichamelijke opvoeding    

In elke klas wordt per week 2 x 50’ lichamelijke opvoeding gegegeven.  We vragen onze leerlingen om een 

zwart broekje, een wit T-shirt en turnpantoffels te voorzien die op school kunnen blijven.                                                            

 

Klasdoorbrekende namiddag 

Omwille van de veiligheidsmaatregelen kan onze klasdoorbrekende namiddag op vrijdag voorlopig niet 

doorgaan.   

 

 

 

 



Herstelgericht?→een andere aanpak! 

Omdat het positief welbevinden en het leren in een veilige omgeving belangrijk zijn werken we op school 

herstelgericht en proberen we kinderen aan te moedigen om conflicten en incidenten zelf op te lossen. 

Met behulp van 4 basisvragen (Wat is er gebeurd? Hoe voelde de ander zich? Wat kan ik de volgende keer 

anders doen? Hoe kan ik het goedmaken? )ontwikkelen we vaardigheden en mogelijkheden bij de leerlingen 

om hun gedachten en gevoelens te uiten en om relaties te herstellen en terug op te bouwen.  

Ook u kan ons hierin helpen :  

-moedig uw kind aan om gebeurtenissen ook eens te bekijken uit het standpunt van een ander en aandachtig 

te luisteren naar wat anderen willen zeggen. 

-moedig uw kind aan om anderen te ondersteunen door vriendschap en kameraadschap. 

-maak tijd om naar uw kind te luisteren. 

-los een probleem niet op in de plaats van uw kind maar laat uw kind nadenken over hoe een probleem kan 

worden opgelost en wie uw kind om hulp kan vragen als dat nodig is. Het pestactieplan van de school is terug 

te vinden op de website van de school (www.bsdezevensprong.be) 

   

                                                            

 Communicatie via Smartschool  

Wellicht zal dit één van de laatste nieuwsbrieven  zijn die met de leerlingen wordt meegegeven.  

In de derde week van september ontvangt u een uitnodiging en inloggevens om de communicatie via 

Smartschool op te starten.  Het is de bedoeling om eind september alle briefwisseling via Smartschool te 

laten verlopen.  

Moesten er problemen zijn met installeren of inloggen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  
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 KALENDER SEPTEMBER 2020 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Di 1  Allen 
Peuters  

Eerste schooldag  
Instapdag 

 

Woe 2     

Do 3     

Vrij 4     

Za  5     

Zo6     

Ma  7     

Di  8     

Woe 9     

Do 10     

Vrij11 13u30-14u20 L1 Workshop Kunstacademie Nijlen  

Za 12     

Zo  13     

Ma 14  Allen Thema verkeer   

Di 15     

Woe 16     

Do 17     

Vrij 18  Allen Strapdag  

Za  19     

Zo 20     

Ma 21     

Di 22  Kleuters  Bezoek kermis (onder voorbehoud) € 5 

Woe23     

Do 24  L4 Zwemmen € 2 

Vrij 25     

Za 26     

Zo27     

Ma 28     

Di 29     

Woe 30   Pedagogische studiedag →leerlingen 
komen niet naar school 

 

 

                       
                                                                                                    
 
 
 
 


