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INFO VANUIT DE SCHOOL
Start schooljaar 2021-2022
Beste ouders,

Na een natte zomervakantie zijn wij opgelucht te kunnen starten in een ‘droge’ school.
Ons medeleven met de scholen en bewoners van de getroffen dorpen in Wallonië is groot na de
ongeziene overstromingen.
Het schenken van oud schoolmeubilair leek ons evident. Zo dragen we ook ons steentje bij.
We danken Rupelstreek Helpt en de Kaaimannen uit Boom voor de ophaling en het vervoer.
We zijn ook blij te kunnen melden dat we met een voltallig team starten. Ondanks het lerarentekort
konden we in de lagere school toch 3 nieuwe leerkrachten aanwerven: juf Ijvi (LO), juf Anne-Sophie
(5D-2B-zorg) en juf Laura (2D-leerkrachtenplatform). Welkom en succes!
We verwelkomen dit nieuwe schooljaar 207 kleuters en 431 kinderen in de lagere school. Dat wordt
vast en zeker weer een hartelijk weerzien op 1 september!
Altena droomt… Dit wordt het nieuwe jaarthema. Altena droomt o.a. van een school zonder
mondmaskers, van een gewoon contact met de ouders, geen quarantaines meer,…
We kunnen er alvast van dromen…
De coronamaatregelen in de maatschappij versoepelen. In het onderwijs zijn de opgelegde
maatregelen toch nog iets strakker. Zo moeten de ouders bij het brengen en ophalen van de
kinderen binnen het schooldomein nog steeds afstand houden en een mondmasker dragen.
Gelukkig hoeven onze jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar geen mondmaskers meer te
dragen.
De geplande klassikale info-avonden in september gaan door zoals vorig jaar: per kind 1 ouder en er
worden twee tijdstippen voorzien (19.00u en 20.30u). De leerkrachten brengen jullie via mail of
agenda op de hoogte.
Er worden vanaf nu enkel nog warme maaltijden aangeboden in de kleuterschool.
In de lagere school wordt de warme refter niet meer georganiseerd.
Het eten in de klassen behouden we. We keren dus niet meer terug naar de refters.
Onze website (www.altena.be) is in een nieuw kleedje gestoken. Naast onze facebookpagina hebben
we nu ook een Instagram account. De inhoud is dezelfde en er worden nooit individuele foto’s van
kinderen geplaatst. Vandaar dat we geen nieuw toestemmingsformulier meegeven.

De aangepaste schoolbrochure kunnen jullie op de website terugvinden.
Jullie dienen in september een strookje in te vullen dat jullie kennis hebben genomen van de
brochure met reglement en afspraken.
De zomerbar Barbaar blijft in september open, hopelijk kunnen we nog een beetje genieten van een
zonnige nazomer. Mogen we vragen om het autoverkeer in het park te beperken tot een minimum.
Wie met de auto naar school komt, kan beter de ingang aan de Edegemsesteenweg of de
Altenastraat gebruiken.
We wensen iedereen, de kinderen, de ouders en het schoolteam alvast een fijn schooljaar toe!
Met vriendelijke groeten,
Katrien Roggen, directie lagere school

