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Beste ouders,
Na een natte zomervakantie kunnen we woensdag 1 september starten met 207 kleuters. Voor onze
collega’s in Wallonië is dat geen evidentie na de ongeziene overstromingen. Ons medeleven met de
getroffen scholen en bewoners is groot. Altena heeft hopelijk een steentje kunnen bijdragen door
schoolmeubilair te schenken. Wij danken Rupelstreek Helpt en de Kaaimannen uit Boom voor de ophaling
en het vervoer.
‘Altena droomt...’ is het toepasselijk jaarthema voor kleuter - en lagere school. We dromen o.a. van een
gewoon contact met de ouders, van een school zonder mondmaskers en zo zullen ook onze kinderen
dromen hebben…
We kunnen ervan dromen maar voorlopig zijn er nog de opgelegde coronamaatregelen voor scholen…

Coronamaatregelen:
De ouders dienen nog een mondmasker te dragen en afstand te houden binnen het schooldomein.
De ouders kunnen enkel op afspraak de school betreden.
Het oudercontact op 7 september kan doorgaan in twee groepen. Hiervoor zal u tijdig een afspraak
kunnen maken.

Graag willen wij ons team voor dit schooljaar voorstellen:


















De eerste instapklas (1KE) met juf Elke gaat van start met 8 instappertjes.
De tweede instapklas (1KF) vanaf 8 november met juf Eline en met juf Katrien na haar
moederschapsverlof.
De eerste kleuterklassen: juf Ines en juf Julie op donderdag (1KA) / juf Ilse en juf Benedicte (1KB)
/ juf Nadia en juf Julie op woensdag (1KC) / juf Dorien (1KD)
De tweede kleuterklassen: juf Tineke (2KA) / juf Annelies en juf Natasja op vrijdag (2KB) /
juf Grietje (2KC)
De derde kleuterklassen: juf Julie (3KA) / juf Anneleen en juf Griet op dinsdag (3KB) /
juf Griet en juf Lotte (3KC)
Zorgcoördinator: juf Vicky
Zorgjuf tot 8 november: juf Eline
Zorgjuf: juf Lotte
Het lerarenplatform: juf Benedicte
Turnjuffen: juf Natasja / juf Julie (ook de zwemjuf)
ICT-coördinator: meester Bernard
Kinderverzorgster: juf Iris
Slaapjuf: juf Kim en juf Iris
Secretariaat: juf Martine en juf Birgit
Voorschoolse opvang: juf Vicky
Naschoolse opvang: Ellen / Kim / Lena / Nicole
Onderhoudspersoneel: Sonja / Lilik / Diane
Werkman: Bruno
Directie: Tine Van Roosenbroek

De aangepaste schoolbrochure en kalender:
In de kleuterschool ontvangt u geen papieren versie van de schoolbrochure en de jaarkalender. Deze kan
u nalezen op onze vernieuwde website www.altena.be . U ontvangt bij aanvang van het schooljaar een
strookje, dat u ten laatste op 6 september ondertekend terug meegeeft met uw kleuter. Bij ondertekening
gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van alle afspraken in het belang van uw kleuter en de werking
van de school.
Neem regelmatig een kijkje op onze website voor verlofdagen, activiteiten, aankondigingen, foto’s,…
Naast onze facebookpagina hebben we nu ook een Instagram account. De inhoud is dezelfde en er
worden nooit individuele foto’s van kinderen geplaatst.

De nieuwe wet op de privacy voor de bescherming van persoonlijke
gegevens:
Als school beschikken wij over een aantal gegevens van uw kind(eren) en daarom vragen we bij de
inschrijving van uw kleuter een schriftelijke toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. Wij
verzekeren u dat alles volgens de vernieuwde General Data Protection Regulation (GDPR) zal verwerkt
en behandeld worden. U kan altijd terugkomen op een eerder gegeven toestemming.

Zwemmen voor de kleuters van 2K en 3K:
Of er dit schooljaar wordt gezwommen in het gemeentelijk zwembad door de kleuters van de tweede en
de derde kleuterklassen is nog niet duidelijk. We hebben data ontvangen maar er zou nog een tegenbericht
kunnen komen aangezien we ouders inschakelen die de kleuters helpen bij het omkleden en het vervoer.
Indien het kan doorgaan krijgen onze kleuters hiervoor een aparte brief met de zwemdata en de uren
van vertrek aan de school.

Voor kleuters die met de fiets naar school komen:
De fietsjes worden geparkeerd tegenover de zaal waar de kleuters worden onthaald. Van zodra we
overdekte parkeerplaatsen hebben zal dat gecommuniceerd worden.

Medicatie op school:
We willen het toedienen van medicijnen op school het liefst vermijden zodat er geen fouten kunnen
gebeuren.
Indien uw kleuter toch medicatie moet innemen op school mag dat enkel:
met doktersbriefje waarop staat dat de medicatie ook op school moet toegediend worden.
Gelieve dit attest te bevestigen aan de medicatie met vermelding van naam en dosis en hoe het
moet bewaard worden.
deze medicijnen mogen niet in de boekentas meegegeven worden maar moeten
persoonlijk aan de directie / een juf bij het onthaal of op het secretariaat overhandigd
worden.

Gezondheidsbeleid
We kiezen voor gezonde tussendoortjes en we drinken enkel water op school. Vorig schooljaar was er de
vraag om ook gezonde traktaties bij verjaardagen te voorzien. Onze kleuters genieten ook van bv. een
stukje cake, een fruitverrassing, … en hoeft het geen snoepgoed te zijn. Vanaf dit schooljaar opteren we
toch voor een verbod op echt snoepgoed voor traktaties.

Slaapklas
De kleutertjes die instappen hebben de mogelijkheid om tijdens de middagpauze een dutje te doen.
Ouders die kiezen om hun kindje te laten slapen geven het gerief voor de slaapklas mee: tutje, knuffeltje,
doek, 4 wegwerpluiers (wekelijks nieuwe meegeven). Alles voorzien van naam, ook de luiers. Dit gerief
blijft in de slaapklas maar wordt voor aanvang van een vakantieweek terug meegegeven om te wassen.

Warme maaltijden
Vanaf dit schooljaar zullen er enkel in de kleuterschool nog warme maaltijden aangeboden worden.
Vanaf donderdag 2 september komt de traiteur weer langs. Op woensdag zijn er nooit warme maaltijden.

De zomerbar in het Altenapark
Ook de uitbaters van de zomerbar konden weinig op mooi weer rekenen. Hopelijk krijgen we een mooie
nazomer want de zomerbar blijft ook in september open. Mogen we vragen om het autoverkeer in het
park te beperken tot een minimum. Wie met de auto naar school komt kan beter de inkom van de
Edegemsesteenweg of de Altenastraat gebruiken

U zal ook merken dat de ingangen in een nieuwe kleedje zijn gestoken. Als de ouders eindelijk de school
normaal kunnen betreden zal u daar ook ongetwijfeld uw weg beter vinden ;)

Tot slot willen wij iedereen een aangenaam schooljaar toewensen. Ons team zal zich ten volle inzetten
om de kleuters te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze graag naar school komen.
Als jullie als ouder een zorg of een bedenking hebben, aarzel dan niet om dit te bespreken.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van Roosenbroek, directeur

