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Sint-Amandsberg, 14 januari 2021
NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Maak het even rustig
Neem wat tijd voor jezelf
Na 20 komt 21
Dat was altijd al zo
Maar nu meer dan ooit
Namens het voltallige team De Wijze Boom wens ik u
een aangenaam, bevrijdend en inspirerend nieuw jaar toe
alsook veel geluk, vriendschap, gezelligheid, warmte en een goede gezondheid in 2021!
Wendy Dossche Vandevoorde - directeur
Dikketruiendag(en) op volle kracht
Aangezien wij tijdens deze winterperiode extra luchtcirculatie en voldoende ventilatie willen blijven garanderen, zetten
wij op regelmatige tijdstippen de ramen van alle klassen open. Dat maakt dat de temperatuur wat kan dalen. Mogen
wij dan ook vragen om uw kind een extra trui, een sjaal, een T-shirt aan te doen. Werken in laagjes is dan ook sterk
aangewezen.
Vrije dagen
Woensdag 3 februari 2021 is er geen school wegens een pedagogische studievoormiddag
-

Die dag wordt er door Muzaïek activiteiten voorzien.
U kan uw kind(eren) inschrijven via onderstaande link:
https://muzaiek.be/activiteiten/detail/?n=muzaiekdag-03-02-2021-op-wijzeboom&id=66762cf4-78e7-42a7-9508-a4c2c48d9413

Maandag 15 maart 2021 is er geen school wegens een facultatieve vrije dag
-

Die dag wordt er door Muzaïek activiteiten voorzien.
U kan uw kind(eren) inschrijven via onderstaande link:
https://muzaiek.be/activiteiten/detail/?n=muzaiekdag-15-03-2021-op-de-wijzeboom&id=a836ba1a-f74d-494b-befe-ec6ab137fb37

Onze toezichthouders tijdens de opvangmomenten
Door een medische ingreep zal opvang collega Sandra VH even afwezig zijn. Ook Sandra VV zal er even van tussenuit
zijn wegens ziekte. Wij mogen dan ook 3 nieuwe opvangcollega’s verwelkomen:
 Juf Ann zal de voorschoolse opvang doen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Fiona blijft de
voorschoolse opvang doen op woensdag.
 Juf Els zal de naschoolse opvang doen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij zal ook ’s middags mee
helpen in de refter en toezicht houden tijdens de middagspeeltijd.
 Meester Koen komt erbij om de naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te versterken.
Hij zal ook de woensdagnamiddagopvang voorzien samen met juf Justine.
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Goed om weten
Indien er op school een melding wordt gemaakt van een positieve test op COVID-19, zal de school steeds de nodige
stappen ondernemen. Afhankelijk van zowel het advies als de concrete te ondernemen stappen vanuit het CLB, zal u als
ouder steeds op de hoogte worden gebracht. Indien uzelf vanuit de school geen mondelinge communicatie verneemt,
dan hoeft u zich ook geen zorgen te maken. Als school trachten wij daarnaast – in de mate van het organisatorisch
mogelijke en indien van belang – de nodige spreiding van bepaalde groepen als extra voorzorgsmaatregel te voorzien.
Nog een herinnering – inschrijvingen - voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden
 Voor wie? Voor alle kinderen die in 2019 geboren zijn en die bovendien ook al een broer/zus schoollopen
hebben in GO! basisschool De Wijze Boom. Ook voor personeelsleden die een kindje (geboren in 2019) hebben,
geldt deze inschrijvingsperiode.
 Wanneer? 18 januari 2021 - 29 januari 2021
 Hoe? Inschrijvingen gebeuren vanop afstand:
o Via e-mail zullen de inschrijvingsdocumenten bezorgd worden
o De inschrijvingsdocumenten zullen ook worden meegegeven via de boekentas van uw
oudste kind
 Via mail en telefoon kan u juf Naomi bereiken: 09/218.86.76 of naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be
 Ter info: Wij hebben een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en het
rijksregisternummer. Gelieve een kopie van de ISI+-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit te voorzien.
Inschrijvingen zonder voorrangsperiode - voor het schooljaar 2021-2022
 24 februari 2021 tot 19 maart 2021 (telkens om 12u00)  aanmelden via http://meldjeaanbasis.gent.be
 26 maart 2021: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en school
 29 maart 2021 tot 30 april 2021: inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure
 Vanaf 6 mei 2021: start vrije inschrijvingen
 De aanmeldperiode is van toepassing voor kinderen die geboren zijn in 2019 en voor kinderen (KLS, LG) die van
school willen veranderen. Ook voor kinderen (KLS) die nog niet zijn ingeschreven in een school, is de
aanmeldperiode van toepassing. Deze kinderen kunnen aanmelden mét voorrang broer/zus als er van
hetzelfde gezin al een kind van uw gezin op school is ingeschreven. Of u kan aanmelden met voorrang kind van
personeel als u als personeelslid bent aangesteld op onze school. Na de aanmeldperiode is er geen voorrang
broer/zus of kind van personeel meer mogelijk.
 Kinderen die reeds bij ons schoollopen, zullen via een herbevestigingsdocument (in de maand juni) kunnen
aanduiden dat zij voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw wensen school te lopen op De Wijze Boom. Aan de
hand hiervan kunnen wij onze schoolorganisatie optimaal vormgeven.
Info bestemd voor alle kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs
 Aanmelden en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A en
eerste leerjaar B) en buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en eerste
leerjaar B). Via de volgende website kan u meer info bekomen: www.aanmeldensecundairescholen.gent
 U kan uw zoon / uw dochter aanmelden voor het eerste leerjaar A en/of eerste leerjaar B via
https://meldjeaansecundair.gent.be/
 De belangrijkste data:
 Aanmeldingsperiode van 22 maart 2021 tot en met 21 april 2021 (telkens om 12u00)
 Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 3 mei 2021
 Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing van 5 mei 2021 tot en met 31 mei 2021
 Start vrije inschrijving 5 mei 2021 om 9u00
Opgelet:
 Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen
genieten, is het nodig om online aan te melden. Op 3 mei 2021 krijgt u een bericht met het resultaat.
Kinderen die een plaats toegewezen krijgen, kunnen worden ingeschreven tussen 5 mei 2021 en 31 mei
2021. Is dit niet de school van hoogste voorkeur, dan wordt gevraagd om uw zoon / uw dochter toch in
te schrijven en af te wachten of er een plaats vrijkomt in een school van hogere voorkeur.
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Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 5 mei 2021 (9u00) inschrijven in een
school met nog vrije plaatsen.

Vakantiekampen georganiseerd door Muzaïek
Voor de komende krokus- en paasvakantie zal er geen opvang vanuit de school worden georganiseerd. Graag verwijzen
wij dan ook naar de website van Muzaïek. Zij voorzien vele vakantiekampen. Er gaan er zelfs enkele door bij ons op
school. Neem gerust eens een kijkje op hun website https://muzaiek.be.
Kinderfuif
Omwille van de te volgen maatregelen in code oranje kunnen we onze gezamenlijke kinderfuif voor de lagere afdeling
niet laten doorgaan. Maar niet getreurd, ooit halen we dit dubbel en dik in! We zullen een leuk alternatief voorzien
tijdens de schooluren.
Onze alom gekende veiligheidsmaatregelen
Gelieve nog steeds rekening te willen houden met de volgende voorschriften:
De afstand van 1,5 meter bewaren

De stad Gent verplicht het dragen van een mondmasker in de schoolomgevingen vanaf 29 oktober 2020.
De verplichting geldt in een zone van 200 meter rond de in- en uitgangen van alle Gentse scholen.

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde

