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Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar . Vorig schooljaar was

dat nog 6 jaar . Dit houdt in dat de 5-jarige kleuter minstens 290 halve dagen aanwezig moet zijn .

Waarom is dit gewijzigd?
Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de totale ontwikkeling van je kind . Elke dag aanwezig

zijn op school is natuurlijk belangrijk in dit verhaal .

Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5-jarigen) begint de leerplicht in het kleuteronderwijs . Zo

volgen alle kinderen voortaan minstens één jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het

lager onderwijs . 

Groeipakket
Deze leerplicht laat zich ook verder voelen bij de schooltoelage die je kan aanvragen . Vanaf het

schooljaar 2020-2021 is de minimale aanwezigheid om recht te hebben op een schooltoeslag via het

groeipakket voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen . De registratie van de aanwezigheid gebeurt door

de klasleerkracht via een digitaal register . Deze registratie wordt opgevolgd door de overheid .

Wat als je kind niet naar school kan komen?
Je verwittigt de school telefonisch of bij voorkeur via een mail naar de klasleerkracht voor 9 .00u en

meldt de reden van afwezigheid . 

Je kan de klasleerkracht bereiken via "voornaam.familienaam@zonnekesschool.be".
Bij een aanvaardbare afwezigheid blijft je kind in orde met de leerplicht .

De school oordeelt of een afwezigheid aanvaardbaar is . Vermeld dus steeds de reden van de

afwezigheid van je 5-jarige kleuter . Dit kan desnoods besproken worden met de klasleerkracht en

directeur .

Voor meer info kan je op de link klikken .
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Leerplicht verlaagd naar 5 jaar
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Terugkeer uit zones met code

rood .

Wat als . . .

Klasfoto 's

Kalender

Eerste schooldagen

https://www.youtube.com/watch?v=u96pcwG-UQY


Rode zones zijn gemeenten , districten , steden , regio 's of landen die 

Keert u terug uit een rode zone :

Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de quarantaine ;

U ontvangt een code waarmee u zich kan laten testen . Met deze code kan u de test laten

terugbetalen . Blijf in afwachting van uw afspraak voor uw test en resultaat in quarantaine ;

Indien u negatief test op COVID-19 , blijft u thuis in quarantaine . Ten vroegstee 5 dagen na de

eerste test en negen dagen na uw terugkeer volgt een tweede test . Is deze test ook negatief ,

dan hoeft u niet langer in qurantaine te blijven . Is de test positief , volg dan de instructies van

uw huisarts en blijf in zelfisolatie .

Als school hebben we de plicht om te zorgen voor het welzijn en de 

gezondheid van de kinderen die ons zijn toevertrouwd door hun ouders 

en onze personeelsleden .

Het is dan ook onze taak om de verplichtingen in verband met het 

COVID-19 virus die de overheid ons oplegt , strikt op te volgen . 

Dit gaat ook over de verplichtingen in verband met het reizen .

Om alle misverstanden te vermijden nog even de spelregels , zoals u die 

ook kan vinden op : www .info-coronavirus .be/nl/reizen/

door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of 

waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting . 

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie , de 

Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order . 

Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones . Voor deze zones vaardigt België een

formeel resiverbod uit voor alle toeristische of niet-essentiële verplaatsingen . Reizigers die

desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als "hoogrisico-contacten", wat
betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten .

Deze regels gelden ook voor de kinderen.
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TERUGKEER  U I T  ZONES  MET  CODE  ROOD

WAT  ALS . . .

"Denkt u dat het nodig is om naar de dokter te gaan?"
"Wat moeten wij doen?"
" Onze zoon of dochter heeft een loopneus, hoest al wel eens en niest geregeld. Mag onze zoon of
dochter naar school komen?
...

Naast alle COVID-19-zorgen steken tradtioneel bij de opstart van een schooljaar andere kleine en

minder kleine virussen de kop op .

Het seizoen heeft er natuurlijk ook mee te maken . Het gebeurt of zal dus gebeuren dat de kinderen

loopneuzen , kuchjes en hoestbuien krijgen .

Net door de overheersing van COVID-19 ontstaat er hierdoor al heel snel twijfel en misschien wel

angst . 

Wij hebben de voorbije dagen op school al heel wat telefoontjes ontvangen van bezorgde ouders . 

We begrijpen heel goed dat mensen bezorgd zijn .

Doch zijn we geen dokters . . .

Wij kunnen niet uitmaken of uw zoon of dochter besmet is of getest moet 

worden .

Wij kunnen enkel het volgende advies overmaken :

Indien u twijfelt of uw kind naar school kan komen omwille van 

gezondheidsredenen neem dan contact op met uw huisarts .

http://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/


Zij kunnen aan de hand van gerichte vragen uitmaken of het gaat om een gewone verkoudheid of

meer . Het kan ook zijn dat zij het advies zullen geven om uit voorzorg thuis te blijven , even uit te

zieken of om verdere onderzoeken en mogelijke testing te laten uitvoeren . Volg het advies van je

huisarts hierin . Zij zijn de experts ter zake .

Indien uw zoon of dochter ziek wordt op school zal de school sowieso contact opnemen om hem

of haar te komen halen van school .

                                    17 september 2020 worden er klasfoto 's genomen in kleuterschool                        

                                     en lagere school .

                                          Die dag zal de fotograaf van elke klas een groepsfoto maken die 

                                     later aangeboden zal worden om geheel vrijblijvend aan te kopen .              

                                     De betaling hiervan gebeurt via de schoolfacturatie .

                                          Dit kan een leuke herinnering zijn voor later .

                                          Moet je op je paasbest staan op de foto? 

                                          Neen dat moet helemaal niet . Het is zeker niet de bedoeling om een 

                                          statieportret te nemen zoals van een koning . 
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                    KLASFOTO 'S

KALENDER

SEPT:
17/09 Klasfoto 's

25/09 Uitstap 1ste leerjaar MAS Antwerpen

29/09 Fietsuitstap 4de leerjaar Op verkenning doorheen Hemiksem

OKT:
02/10 Dierendag jongste kleuters

02/10 Uitstap oudste kleuters Tivolipark Mechelen

05/10 Plaatselijke verlofdag : geen school vandaag !

. . .

EERSTE  SCHOOLDAGEN

De eerste schooldagen zijn achter de rug . Het was opnieuw wat zoeken . In de afdeling Heiligstraat

was het soms aanschuiven om de kleuters af te geven , maar na enkele dagen verliep het al wel vlotter .

Dankjewel aan alle ouders om het nodige geduld op te brengen en netjes mee aan te schuiven . 

Voor een heleboel kinderen was het ook de allereerste ervaring op onze school . Of ze waren nieuwe

leerlingen of ze waren instappers van 2 ,5 jaar oud . Menig peperkoeken hartjes van mama 's en papa 's

klopten overuren omdat ze hun ukkepuk aan de poort moesten afgeven . Traantjes vloeiden er al wel

eens bij een kleutertje , maar vooral ook mij de ouders . Toch deden onze allerjongsten het ongelooflijk

knap ! Ze maakten heel snel de klik waardoor ze vertrokken waren op weg in hun nieuwe avontuur in

hun klas . De kleuterjuffen hebben meermaals gemeld dat de opstart ondanks alle extra maatregelen

nog nooit zo rustig in de klas zelf is verlopen . De kinderen voelden zich dus al snel thuis en veilig in

hun klasje .

De kinderen van het tweede leerjaar konden apart opstarten op de speelplaats aan de turnzaal . Zij

konden op die manier gewoon worden aan die nieuwe omgeving . Ondertussen lopen ze al goed mee

tussen alle andere leerlingen die al heel vertrouwd zijn met de speelplaats daar .

De nieuwe leerlingen worden mee opgenomen in de klasgroepen en maken ongetwijfeld nieuwe

vrienden . Alle andere kinderen zijn gewoon ook heel blij elkaar terug te zien en samen allerlei nieuwe

dingen te leren en te ontdekken .


