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 Sint-Amandsberg, 5 oktober 2020 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020  
 
 

We hebben vol enthousiasme het nieuwe schooljaar ingezet. 
 

De Wijze Boom kent alweer een gezellige drukke schoolsfeer. 
We zijn alvast vlot gestart! 

 

 

Komende activiteiten  

 MA 12/10 t.e.m. VR 16/10: sportklas L5   

 DI 13/10 NM: toneel K3: ‘het lam van Jan’ (MSK)  

 MA 26/10 t.e.m. VR 30/10: oudercontactweek lagere afdeling 

 VR 30/10: herfstrapport LG 
 

DeWijzeBoom@RefugeeWalk2020 
Op 27 september organiseerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Refugee Walk.  
Daarbij hebben verschillende wandelteams geld ingezameld en toonden ze hun solidariteit voor mensen op de vlucht. 
 

De ouderwerking van Basisschool De Wijze Boom vaardigde een team van Wijze Walkers af om een kanjer van een 
route te stappen. 10 km – 20 km tot zelfs 40 km via Vlaamse heuvels, velden en waters. Van de mythische Bosberg bij 
Geraardsbergen tot aan De Wijze Boom. Een kinderteam, De Wijze Walkies, heeft de laatste 10 km van de route mee 
gestapt.  
 

Hierbij willen wij de ouderwerking van harte bedanken om de organisatie van deze dag in goede banen te leiden.  
Fijn dat de wandelteams een mooi bedrag hebben ingezameld.  
 
De Wijze Winetasting (coronaversie) 
- Wanneer? VR 23/10 na schooltijd 
- Waar? In de eetzaal van het lager 
- Verdere info zal u nog ontvangen. 

 

Vooropvang  
Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats van de lagere school voor 8u10. Er is voorschoolse opvang voorzien 
vanaf 7u15 op het kleuterdomein. Kinderen die toch voor het aanvangsuur (8u10) op de speelplaats van het lager 
vertoeven, vallen niet onder de schoolverzekering en worden onmiddellijk doorgestuurd naar de opvang op het 
kleuterdomein. 
 

Verloren voorwerpen   
Voor de kleuterafdeling hangen de verloren voorwerpen langs de oprit van de Adolf Baeyensstraat. Op deze wasdraad 
zullen regelmatig de verloren voorwerpen gehangen worden.   
 
Voor de lagere afdeling zal een wasdraad hangen langs de oprit refterzijde. Op deze wasdraad zullen regelmatig de 
verloren voorwerpen gehangen worden.   
 
Mogen wij dan ook vragen om niet zomaar de schoolgebouwen binnen te komen en op zoek te gaan naar verloren 
spullen en/of kledij? Onze veiligheid tijdens deze Coronaperiode primeert nog steeds. 
 

Tijdig aanwezig zijn op school  
Het is belangrijk dat alle kinderen tijdig aanwezig zijn. Het niet tijdig aanwezig zijn op school, is niet fijn voor de 
klasleerkracht en de klasgenoten. Mogen wij u vragen om uw kind(eren) tijdig te brengen naar school. Alvast bedankt 
om hiermee rekening te willen houden.  
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Verkiezingen schoolraad  
Dit schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor de samenstelling van de schoolraad. Een formulier tot 
kandidaatstelling kan u verkrijgen via juf Naomi en dit tot 31 oktober (naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be). 
 

Infobord met bel  
Aan de middelste schoolpoort staat een infobord met bel. Indien u een afspraak, een vraag, … hebt of uw kind(eren) is 
(zijn) te laat: gelieve dan eerst aan te bellen om u aan te melden. Daarna kan u binnenkomen in de administratieve blok, 
mits het dragen van een mondmasker.  
 

Indien uw kind(eren) niet tijdig aanwezig kan (kunnen) zijn, dan zal (zullen) uw kind(eren) onder begeleiding van                            
juf Evelyne of juf Naomi naar de klas gebracht worden.  
 

Organisatie middageten  
Uw kind(eren) kan (kunnen) sinds 1 oktober ‘s middags warme maaltijden eten of soep drinken. De keuze van de 
maaltijden hebt u reeds kunnen doorgeven in de maand september.  
 

Kleuterschool  
De peutertjes en kleuters van K1 zitten in het restaurantje: warmeters, boterhameters en soepdrinkers.  
De kleuters van K2 en K3 zitten in de tram: warmeters, boterhameters en soepdrinkers.   
 

Lagere school  
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar die warm eten / boterhammen eten / soep drinken, zitten in de refter. 
De kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar die warm eten / soep drinken, zitten in de refter.  
De kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar die boterhammen eten, blijven in de klas.  

 

Einde van de schooldag  
Kleuterschool  

 De peuters kunnen vanaf 15u20 tot 15u30 afgehaald worden in het peuterhuisje bij hun eigen klasjuf.                            
U neemt dezelfde poort aan de Ukkeplek zoals in de ochtend. Het is niet de bedoeling om van daaruit 
rechtstreeks op de speelplaats te komen. 
 

 Zowel bij mooi weer als regenweer is de volgende regeling voor K1 en K2 van toepassing:  

 U zal bij het openen van de poort (Wijmakker) door een leerkracht op de speelplaats toegelaten worden 
tot aan het afbakeningslint.  

 K1A en K1B (juf Katrien en juf Natalie): de kinderen zitten op hun eigen bank in de kleine zaal. 

 K2A en K2B (juf Anne-Sophie en juf Malou): de kinderen zitten in hun eigen rij in de kleine zaal.  

 De klasleerkrachten laten uw kleuter tot bij u komen. 
 

 Zowel bij mooi weer als regenweer is de volgende regeling voor K3 van toepassing:  

 U zal bij het openen van de poort (Wijmakker) door een leerkracht op de speelplaats toegelaten 
worden tot aan het afbakeningslint.  

 K3A en K3B (juf Liesbet en juf Laura): de kinderen zitten voor het afdak. 

 De klasleerkrachten laten uw kleuter tot bij u komen. 
 

Lagere school  
Mogen wij u vragen:  

 om te wachten aan de eerste poort (refterzijde) indien uw kind(eren) met de fiets, step, … naar school is (zijn) 
gekomen.  

 om te wachten aan middelste poort (administratieve blok) indien uw kind(eren) te voet is (zijn), met de auto 
naar school is (zijn) gebracht.  

 

Naschoolse opvang: afhalen van uw kind(eren)  
Kleuterschool  

 Bij mooi weer: gelieve aan de schoolpoort Wijmakker de naam (namen) van uw kind(eren) aan een 
opvangleerkracht te vermelden. Zij zal uw kind(eren) tot de schoolpoort begeleiden. 
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 Bij slecht weer: u mag tot aan de deur van de kleine zaal komen. Gelieve even te zwaaien en/of via het raam 
(dat open staat) u aan te melden. Zij zal uw kind(eren) tot de deur van de kleine zaal begeleiden. 

 

Lagere school  
U mag het schooldomein betreden (ten vroegste vanaf 15u35 en dit tot max. 18u00) via de poort aan de refter mits het 
dragen van een mondmasker. U kan doorstappen tot aan een afbakening ter hoogte van het lokaal rooms-katholieke 
godsdienst. Een opvangleerkracht zal aan de afbakening staan. Hier zal (zullen) uw kind(eren) uitgeschreven worden. 
Daarna kan (kunnen) uw kind(eren) rechtstreeks met u meegaan. U kan nadien zelf met uw kind(eren) de fiets(en) 
ophalen en het schooldomein verlaten.  

 

Algemene veiligheidsmaatregelen  
Gelieve nog steeds rekening te willen houden met de volgende voorschriften: 

 

 
 Mondmasker is verplicht  

 
 
 

 
 De afstand van 1,5 meter bewaren 

 
 
 

Herfstvakantie: MA 02/11 t.e.m. VR 06/11 
Van maandag 2 november 2020 t.e.m. vrijdag 6 november 2020 is het herfstvakantie. Na een lange periode hard te 
hebben gewerkt, wensen wij uw zoon/uw dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw zoon/uw dochter 
terug op school op maandag 9 november 2020.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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