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We willen het schooljaar zo normaal als mogelijk starten zoals we zo gewoon zijn. 
De kinderen van onze basisschool (kleuterschool en lagere school) starten allemaal op 1 september. 
 

We wensen jullie allemaal hartstikke veel:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot donderdag, onze eerste schooldag van het nieuwe schooljaar! 
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1. Schoolstraat en fietsstraat 
 
A. De schoolstraat is in voege vanaf 1 september 2020. Dit is een blijver zonder twijfel. 

 

 
 

 
B. De fietsstraat is in voege vanaf 7 maart 2022.  

 
Gevolgen voor het autoverkeer:  
 Maximum snelheid is er vanaf dan 30 km/u. 

 Het is verboden om fietsers voorbij te steken. Zij bepalen vanaf die dag het tempo.  

 Auto’s moeten dus op een veilige afstand achter de fietser blijven.  

 
De proefopstelling van de fietsstraat werd geëvalueerd door de buurtbewoners en 
gebruikers van de Molenheide op dinsdag 5 juli en blijft voorlopig nog van kracht. 

 
2. AFSPRAKEN brengen en halen van leerlingen 

 
Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen we graag de afspraken opsommen rond het brengen en komen halen van 
kinderen op onze school. Zo kunnen we dit hopelijk zo vlot mogelijk laten verlopen. 
De kinderen mogen pas vanaf 8.15 uur op de terreinen van de school (met uitzondering van de kinderen die 
opvang genieten bij onze collega’s van Ferm). 
 
Ochtend 

 
Kinderen van de lagere school ’s morgens: 08.15 uur – 08.30 uur  
Alle kinderen groot of klein stappen met hun fiets/step aan de hand naar de fietsenstalling. De ouders van de 
LS komen tot aan de poort en laten daar hun kinderen vertrekken naar de speelplaats. 
Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen of stappen met de fiets/step aan de 
hand in de schoolstraat. 
Kinderen van de LS zetten hun boekentas onder de luifel van de LS in de voorziene rij, na belsignaal gaan ze 
rustig naar de klassen. 
 
Kleuters ’s morgens (achterlaten van de kleuters aan de poort aan Ferm): 08.15 uur – 08.30 uur  
Om 8u15  is er bewaking op de speelplaats, de kleuters mogen vanaf dan op de speelplaats gebracht worden. 
Ouders die hun kleuter tot in de klas willen brengen, wachten aan de poort tot de bel gaat. 
Als het belt brengt de kleuterjuf die bewaking heeft, de kleuters mee naar binnen.  

 
Om 8.30u  gaat de deur van de kleuterschool open en mogen de ouders hun kleuters tot in de klas brengen. 

              Om 8.45u is iedereen in de klas en hebben alle ouders de school verlaten. 
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Middag 
 

• Kleuters die worden opgehaald, wachten onder de luifel aan de kleuterschool. Ouders wachten aan de poort 
van de kleuterschool, de leerkrachten zullen de kleuters tot bij de ouders brengen. 

• De kinderen van de lagere school gaan met de rij mee en worden overgezet aan de Nieuwmoerse Steenweg. 
 
 
Na schooltijd 

 
RIJEN NA SCHOOL: ’s middags & ’s avonds KS & LS 
• Ouders wachten aan de poort van de kleuterschool. De poort aan de KS gaat open om 15.25 uur na het 

belsignaal. Ouders die enkel kleuters hebben, halen die op aan de rijen. Kinderen van de lagere school die 
opgehaald worden, wachten onder het afdak aan de hoofdingang. 

• Kinderen die zelfstandig naar huis gaan (enkel LS) zowel te voet als met de fiets als met de step maken de 
rijen aan de sporthal.  

• De rij richting Tolberg vertrekt vanaf dit schooljaar aan de grote poort en wordt ook daar overgezet. Ouders 
die met hun auto geparkeerd staan op de parkeerplaatsen aan het Wijkhuis wachten aan de banken en 
halen daar hun kinderen op. 

 

 
Op deze manier is er geen overrompeling meer aan het eerste poortje, de drukte wordt verdeeld. De kleuters en hun 
ouders zijn normaal reeds vertrokken als de rijen van de lagere school voorbij komen.  

 
 

VEILIGE SCHOOLOMGEVING =  op een verstandige manier de auto’s parkeren- 
 
Om een veilige schoolomgeving te behouden mogen er geen auto’s geparkeerd worden aan de twee 
schooltoegangen, ook niet in de schoolstraat (Molenheide).  We parkeren ook niet op de parkeerplaatsen met de 
verkeersborden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
De auto’s parkeren we op de parking bij de kerk of op parkeerplaatsen aan de Nieuwmoerse Steenweg.  Via het weggetje 
dat de Nieuwmoerse Steenweg verbindt met de Nieuwendijk brengen we de kinderen naar het zebrapad waar we onder 
toezicht van een gemachtigde opzichter veilig kunnen oversteken. 
De volgende belangrijke afspraken gelden voor ’s middags en ’s avonds: 
Alle ouders wachten aan de schoolpoorten. Zo worden de lessen niet gestoord. De poorten worden geopend door 
een leerkracht.  
De ouders zorgen ervoor dat de kleuters goed bij hen blijven (de kleuters gaan naast hun fiets, uitgezonderd zij die een 
fiets met zijwieltjes hebben) en dat ze samen het zebrapad oversteken. Een gemachtigde opzichter (kleuterjuf) steekt 
iedereen mee over. Zij verlaat het zebrapad zodra de rijen van de lagere school er zijn. De verantwoordelijkheid over de 
kleuters blijft echter bij de begeleidende ouders, grootouder,...  
 
Enkele opmerkingen: 

• Op de parking bij Dr. Denissen mag NIET geparkeerd worden. Dit is privéterrein.  

• In de Peerdsvenweg mag ook NIET geparkeerd worden. 

• In de Nieuwendijk mag NIET geparkeerd worden. 

• De Nieuwendijk is geen kiss-and-ridezone waar ouders kinderen vlug afzetten aan het verbindingsweggetje of 
waar we kinderen opwachten.  
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• Er mag WEL geparkeerd worden aan de kerk, op de parkeerplaatsen aan de Nieuwmoerse Steenweg. 
• Woensdag is er toezicht tot en met 12.20 u. De leerkracht verlaat om dat uur de speelplaats en de kinderen gaan dan 

onder begeleiding naar Ferm .  
    

• De ouders wachten hun kinderen op aan het grasveldje voor 
huisnummer 4 van de Nieuwendijk (zie foto hiernaast). 

 

• Kinderen wiens ouders niet staan te wachten, worden terug naar de 
school gebracht en worden opgevangen in Ferm (kinderopvang). 

 
Iedereen draagt zijn of haar steentje bij tot het realiseren van deze 
afspraken. 
We doen dit in het belang van de veiligheid voor alle kinderen! 
 
De politie houdt ook regelmatig een oogje in het zeil. 

 
 

3. Allerlei  
 

 Fluohesjesnieuws… 
 

We dragen allemaal een fluohesje of een fluobag. 
Een helm is zéker aan te raden! 

 

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN. 
 

 

 Een mijmering... 

 

Onze oversteekouders, fietspoolouders, reftermama’s en refteroma’s, leden van het Schoolbestuur 
en Ouderraad, Frans, enz. willen voor de honderd procent paraat staan! 

Schitterend en duizend maal DANK! 

Echter vinden te weinig ouders tijd om de oversteek en fietspooling aan de 
Kievitstraat mee te verzorgen. 

Dit betekent dat elke ouder die in die buurt woont, de  verantwoordelijkheid 
draagt dat hun kinderen veilig naar school en terug naar huis gebracht worden. 
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 Op zoek 

           In onze kleuterschool zijn we op zoek naar joggingbroekjes 
maat 116. 

 

 Belangrijke data eerste trimester 
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Niet alle materiaal uit onderstaande lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien.  

De leerstof waarbij uw kind bijvoorbeeld een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod. 
 

 
 

Materialen die nodig zijn om de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen te bereiken 

 

VOORBEELDEN 

Bewegingsmateriaal 

 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 

 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, 

tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, 

fotokopieën, software 

 

ICT- en multimediamateriaal 

 

Computers, laptops, chromebooks, internet, digitale 

bordboeken, programmeerbare robots… 

Informatiebronnen 

 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 

jeugdencyclopedie, info-boeken, klank- en beeldmateriaal, 

World Wide Web 

Kinderliteratuur  

 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, 

strips, … 

Knutselmateriaal 

 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal 

 

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, 

materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal 

 

Lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok 

(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, … 

Muziekinstrumenten 

 

Trommels, ritme-instrumenten, sopraan (blokfluit), … 

Planningsmateriaal 

 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief 

 

Potlood, pen, gom… 

Tekengerief 

 

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, kaarten, kompas, passer, zakrekenmachine (vijfde 

leerjaar) 

 

 

In de eerste week zal zeker nog door de klastitularis meegedeeld worden wat nog nodig is.  
Wat zeker te voorzien: brooddoos, drinkbus, boekentas.  
Ook hebben de kinderen een turnzak nodig, pantoffeltjes, en een blauwe of zwarte korte broek. voor die dingen 
moeten de ouders zelf zorgen. De school heeft turn T-shirts. Die zijn gratis voor de nieuwe kinderen én de 
kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. Kinderen die een nieuwe t-shirt nodig hebben betalen 8 euro.  
 
Het is niet erg om nog niet alles gekocht te hebben vóór de start van het nieuwe schooljaar, alles nieuw aankopen hoeft 
ook niet.  
Op de infoavonden (oudercontact op 12 september)  wordt in de verschillende klassen, indien nodig, meegedeeld wat 
nog aan te schaffen. 
 
 
 

MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS 
VOORZIET  
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 Bericht in jullie e-mailbrievenbus 
 
Juffen en meesters sturen de ouders een klein bericht via e-mail om de e-mailadressen te 
controleren. Check je mailbox en spam aub. 
Geen bericht ontvangen, neem even contact op met de school. 
 

 Droevig nieuws 
 

Ook in de vakantie gebeuren dingen die we liever niet mee willen maken maar die toch op ons pad 
komen… 
 

Mensen sterven… 
Juliette Van Put, moeder van Johan, echtgenoot van Livarda Vanderheyden, lid van het 
Schoolbestuur, is gestorven… 
Ludo De Blick, vader van Cliff De Blick, voorzitter van de Ouderraad, is na een slepende ziekte 
overleden… 
Geert Van Bouwel, de zoon van juf Gizelle en haar man Jo, is veel te vroeg en zeer onverwacht 
gestorven… 
 

Heel het schoolteam wenst iedereen sterke schouders om het immense verdriet te dragen… 
Veel sterkte! 
 
Mensen worden geveld door ziekte… 
Ook zij wensen we veel moed om hun ziekte te overwinnen, te dragen, … 
 

 In blijde verwachting 
De ooievaar blijft langskomen… Juf Femke en Maarten en hun flinke dochter Poppi verwachten een 
baby’tje, ergens rond februari…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Babbelpunt 
 

Babbelpunt start terug op 1 september 
Na een vakantiestop is babbelpunt er terug op donderdagavond 1 september. 
Babbelpunt is een wekelijks oefenmoment voor anderstaligen, begeleid door enthousiaste vrijwilligers 
die ook zorgen voor wat koffie, thee en water. Bedoeling is om Nederlands te kunnen spreken in een 
ongedwongen omgeving. 
De doelgroep is voornamelijk volwassen anderstaligen die Nederlandse taalles (NT2) volgen. Ook 
anderstaligen die hun Nederlands verder willen, oefenen zijn welkom. 
Indien opvang een probleem is, mogen de kinderen zeker meekomen. 
Babbelpunt gaat door elke donderdag van 19.30 u tot 21 u in lokaal dienstencentrum Ter wezel, 
Achter d’Hoven 65 in Wuustwezel.  
Meer informatie kan je bekomen bij het OCMW: 03/633.52.10. 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juffen en meesters staan op de speelplaats op donderdag 1 september! 
Ietwat nerveus willen zij dan alvast alle kinderen een fijne start wensen! 
 

 
 
 
 


