
Info-avond 7/9/2020

Algemene info

You need the information in English?
Vous voulez la traduction en français?

Contact/contactez Kristien, directeur



Welkom

contact met de 
school

§ Contact, een kleine vraag? directie@basisschooldedames.be

§ Afspraak maken voor een gesprek

§ Facebookpagina van de school: Basisschool De Dames schooljaar 
2020-2021 (! eerst lid worden! )

§ Website: www.basisschooldedames.be à klasblog met 
wachtwoord (zie sticker agenda)

§ Mail naar alle ouders à nog geen brief via mail gekregen? Noteer 
uw mailadres op de lijst bij de klasjuf

mailto:directie@basisschooldedames.be
http://www.basisschooldedames.be/


Jaarthema 
NATUUR



Veiligheid

verkeer

� Verkeersveiligheid = prioriteit! 

� Oversteken op zebrapad

� Alleen naar huis?
üVanaf vierde leerjaar
üEnkel indien sticker in agenda ingevuld en gehandtekend is
üJongere kinderen? Toestemming vragen aan directie
üGeen telefonische uitzonderingen vragen



Veiligheid

corona-
afspraken

� Afstand bewaren in coronatijden: kom niet te vroeg, respecteer 
de afstand voor andere ouders

� Kinderen ophalen aan de rij (tot 15.35 uur OF 12.10 uur woensdag): 
GEEF een HAND aan uw kind

� Geen ouders in het schoolgebouw behalve op afspraak, 
oudercontact

� 1 ouder/familielid met mondmasker per kind



uniform

� Zomeruniform lagere school tot aan herfstvakantie: geen 
winterjassen, geen lange broeken

� Fluohesje verplicht vanaf november tot aan de paasvakantie

� Jongste kleuters komen met hun schortje aan naar school

� Zet de naam van uw kind in ALLE UNIFORMKLEREN!



Huis van het 
Kind



Naschools 
aanbod

TasteArt



Naschools 
aanbod

TasteArt



Tot slot…
enkele 
afspraken

� Ouderbetrokkenheid is belangrijk: samen school maken

� Breng uw kind op tijd naar school: 8.20 uur aanwezig = fijn!

� Studie (huiswerkklas)vanaf derde leerjaar: van 16 uur tot 17 uur 
(niet vroeger ophalen!)

� De school sluit om 17.30 uur en op woensdag om 16 uur

� Kind afwezig? Verwittig ALTIJD de school voor 8.45 uur (bij 
uitstappen voor 8.25 uur)



Om zeker niet 
te vergeten!

� 1e individueel oudercontact: 22 oktober OF 27 oktober

� Schoolfeest: vrijdag 7 mei 2021 van 15.30 uur tot 20 uur

� Eerste communie (voor leerlingen 1e, 2e en 3e leerjaar): zaterdag 
29 mei 2021


