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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

 
CORONA: NIEUWE MAATREGELEN 

Voor het basisonderwijs zijn de maatregelen verstrengd. Voor de kleuters hoeven we geen aanpassingen te 
doen. Voor de kinderen van het lager onderwijs is de belangrijkste maatregel een vaste plaats in de klas. 
Dit wil zeggen dat de leerlingen niet meer mogen gemengd worden, ook niet in de klasbubbel. Er kan enkel 
een groep gevormd worden met de kinderen die in de klas ook bij elkaar zitten. Nieuwe groepen mogen 
niet meer gevormd worden. In de eetzaal blijven de kinderen in hun klasbubbel zoals het nu is. 
De bedoeling is om bij een eventuele besmetting heel precies te kunnen doorgeven met wie de besmette 
leerling in nauw contact is geweest. Als een leerling voortdurend tot een andere groep behoort dan 
kunnen we dat niet nauwkeurig doen. Het is belangrijk om kort op de bal te spelen en kordaat te kunnen 
handelen. 
Meester Wim heeft specifieke richtlijnen gekregen in verband met de turnlessen. Afhankelijk van de plaats 
(binnen of buiten) en de activiteit (contact of geen contact) zal hij instructies geven. De zwemlessen gaan 
voorlopig gewoon door. 
In beperkte mate mag een uitstap. Een les verkeersopvoeding kan soms beter buiten gegeven worden. 
Meerdaagse uitstappen mogen tot aan de Paasvakantie niet doorgaan. 
We hopen op deze manier met alle kinderen de Krokusvakantie te halen. Daar gaan we voor! 
Bedankt voor het opvolgen van de maatregelen. 
 

NAAR SCHOOL IN AFFLIGEM 
Voor het derde jaar op rij gebeurt het aanmelden in Affligem digitaal. Aanmelden is niet hetzelfde als 
inschrijven. Het gaat over volgende groepen: 

 ALLE kinderen die geboren zijn in 2019 

o ook de kinderen die pas op 1 september 2022 instappen 

 kinderen die naar Affligem verhuisd zijn en een nieuwe school zoeken 

 kinderen die van school willen veranderen (binnen Affligem) 

Na de aanmelding krijgen de ouders via mail en per brief een ticket waarmee ze hun kind(eren) kunnen inschrijven. 
 

TIJDLIJN 
01/02/2021 – start aanmelden voorrangsgroepen (broers en zussen van kinderen die reeds op school zitten en 
kinderen van personeel 
15/02/2021 – einde aanmelden voorrangsgroepen 
Van 16 tot 19/02/2021 – ordenen aanmeldingen voorrangsgroepen 
22/02/2021 – toekennen tickets voorrangsgroepen 

 bewaar dit ticket om bij de inschrijving voor te leggen 

08/03/2021 – start aanmelden overige leerlingen 
01/04/2021 – einde aanmelden overige leerlingen 
Van 2 tot 16/04/2021 – verwerken aanmeldingen overige leerlingen 
19/04/2021 – definitieve ordening overige leerlingen 
Van 20 tot 23/04/2021 – toekennen tickets overige leerlingen 

 bewaar dit ticket om bij de inschrijving voor te leggen 
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03/05/2021 – start inschrijvingen (verzilveren tickets) 
26/05/2021 – einde inschrijvingen (verzilveren tickets) 
Van 31/05 tot 04/06/2021 – opvisperiode wachtlijsten 
07/06/2021 – start vrije inschrijvingen 
We voorzien op 10/05/2021 een inschrijvingsavond. Hiervan zullen alle ouders die een ticket voor onze school 
hebben verwittigd worden. Als het niet fysiek kan, zal het digitaal gebeuren. 
 
De volledige brochure ‘Naar school in Affligem’ kan je terugvinden op onze website www.sint-jan.be of op de 
website https://affligem.aanmelden.in.  
 

OUDERCONTACTEN 
Oudercontacten kunnen natuurlijk niet fysiek doorgaan. Ze zullen via digitale weg gehouden worden. De 
juf of meester brengt jullie hiervan op de hoogte. Het oudercontact voor de kleuters is deels voorbij en 
deels gepland. Het oudercontact voor het lager onderwijs is voorzien in de week van 8 maart 2021. 
Praktische informatie volgt. 
 

OVERZICHT DATA TOT PAASVAKANTIE 
Aangezien er nog veel vraagtekens zijn bij wat mag en wat niet mag, wil ik heel voorzichtig zijn in het meedelen van 
data. Het schoolrestaurant gaat uiteraard niet door. We zorgen voor een alternatief! Je hoort er nog van! 
 

 Week van 8 maart: oudercontact lager onderwijs 

 Woensdag 17 maart: pedagogische studiedag 

 Maandag 5 april: begin Paasvakantie 

 

ZIEN EN VOORAL GEZIEN WORDEN: 

HELM OP, FLUO TOP! 
 

BLIJF VOLHOUDEN 

MONDMASKER, AFSTAND HOUDEN, HANDEN ONTSMETTEN, 

ZIEKE KINDEREN THUIS HOUDEN 

DAN HALEN WE DE KROKUSVAKANTIE WEL! 
 

Schoolbestuur, directie en schoolteam 
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