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Gemeentelijke Centrumschool
Stationsstraat 58 – Lijsterstraat 7 1840 Londerzeel
 052 / 30 00 63 – 052 / 30 23 48
 : http://centrumschool.londerzeel.be

Nieuwsbrief september 2021

Beste ouders en leerlingen
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende zonnige zomervakantie.
Dit schooljaar gaan we er opnieuw SAMEN tegenaan. Het team van de Centrumschool heeft er alvast
veel goesting in!

Onze school evolueert verder …

* We verwelkomen enkele nieuwe leerkrachten de voorstelling ervan zal gebeuren tijdens de
Infoavond.
<In de lagere school komen jullie de klasgroep en je klasleerkracht op 1 september te weten via een
leuk spel. Eind vorig schooljaar werden de leerkrachten voor het leerjaar al bekend gemaakt op de
‘vaarwelkomdag’, maar op 1 september wordt dit dus meer concreet.
<In de kleuterschool heeft elke leeftijdsgroep een aparte klasleerkracht en hebben we nu ook een
extra zorgondersteuner en aparte kinderverzorgster per afdeling (Tovertrein – Vlindertuin).
< In de zorgwerking zal Laura onze zorgleerkracht juf Joyce vervangen en hebben we ook een halftijdse
opdracht voor een logopediste. Zij zal ons begeleiden en ondersteunen bij de problematieken rond
taal en leerachterstand opgelopen omwille van Corona.
< Ook op het secretariaat hebben we werkkracht bij: Sabine Verlinden zal op dinsdag het secretariaat
versterken.

1. 1 september : start van het schooljaar 2021-2022 –
Thema: … SAMEN!
Het nieuwe schooljaar start vandaag.
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Iedereen komt met kledij in een opgegeven kleur naar school (zie startbrief).
Dit kan gaan van een accessoire in de deze kleur tot een volledige outfit.
Om 8u30 zal de eerste schoolbel van dit schooljaar luid klinken en we openen traditiegetrouw
met ‘de kring’. Ouders kunnen aansluiten op de speelplaats indien ze een mondmasker
dragen.
Het COC (oudercomité) biedt aan de poorten een koffie aan.
2. Dagindeling
07.00
08.15
08.28
08.30
10.10
10.30
12.10
13.20
14.10
14.30
15.20
15.35

Start ochtendopvang door INFANO
Einde betalende ochtendopvang – de school neemt over
De bel klinkt een eerste keer: de schooltijd komt er aan. Misschien nog even
plassen?
De bel rinkelt een tweede keer, de kinderen gaan zelfstandig naar de klas. We
maken geen rijen.
Speeltijd
Aanvang 2de lessenblok
Einde van de lesvoormiddag - middagmaal
Begin van de lesnamiddag
Einde namiddagles 1 - speeltijd
Aanvang namiddagles 2
Einde van de schooldag
Start avondopvang

Opgelet: De poorten van de Stationsstraat , Tovertrein en Vlindertuin gaan na het belsignaal
toe. Na het belsignaal zal u moeten aanbellen om de school te betreden. Het sluiten van de
poorten doen we voor de veiligheid van de kinderen en de goede organisatie van de lessen.
Op tijd komen is de boodschap!
Aan de Chrysantenlaan (Tovertrein) wordt het poortje gesloten om 15u35. Daarna kunnen de
kinderen enkel nog afgehaald worden langs de Stationsstraat.

3. Geldende coronamaatregelen
• Geen mondmaskers meer voor de leerlingen
• Geen mondmaskers meer voor de leerkrachten in contact met kinderen, wel in contact
met volwassenen
• Ouders dragen een mondmasker bij het betreden van de school
• Essentiele derden zijn toegelaten op de school (CLB, ondersteuners, zorgoma’s, …)
• Vergaderingen van ouderraad, schoolraad, … mogen terug fysiek doorgaan;
• Oudercontacten mogen op school doorgaan, buiten de lesuren, mét mondmasker

GEMEENTELIJKE CENTRUMSCHOOL Stationsstraat 58

1840 LONDERZEEL Tel: 052/30.00.63 Fax:052/31.14.47
e-mail: directie@centrumschool.londerzeel.be – secretariaat@centrumshcool.londerzeel.be

Pagina |3

•
•

Schooluitstappen kunnen terug doorgaan
Wie zich ziek voelt, blijft thuis

4. Graag frissen we enkele afspraken op.
• NIEUW: Elke ochtend eten de kinderen fruit of groenten. Een koekje kan in de namiddag.
Koekjes steken we steeds in een doosje. De kinderen mogen geen papiertjes mee naar
school brengen. Op elke doosje staat je naam.
• We drinken enkel water op school. Iedereen zorgt voor zijn eigen herbruikbare fles.
• Zorg ervoor dat alles van je kind voorzien is van een naam: brooddozen, koekendozen,
mutsen, sjaals, jassen en pulls.
Nog al te vaak geraken deze spullen zonder naam niet meer bij de juiste eigenaar. Indien
uw kind iets verloren heeft, breng ons hiervan tijdig op de hoogte. Per trimester schenken
we de verloren voorwerpen aan een goed doel.
• Elk kind draagt bij het naar school komen en het naar huis gaan een fluo-hesje. Zo zijn de
kinderen goed zichtbaar in het verkeer.
Kinderen van de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 4de leerjaar krijgen dit gratis.

5. Studiegelegenheid: lagere school
Ook dit jaar willen wij weer de mogelijkheid bieden aan onze kinderen om tijdens de opvang
op een rustige plek hun huistaak te maken.
Vanaf maandag 6 september kunnen de leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar terecht in de
studie. De juf of meester komt hen ophalen om 15u35 . Om 16u20 is de studie voor iedereen
gedaan.
Graag even de afspraken van vorig jaar herhalen i.v.m. de studiebegeleiding.
- De ouders vullen een briefje in op welke dagen hun kind in de studie blijft. Dit wordt
gecentraliseerd op het secretariaat en hangt uit in de eetzaal (plaats van de avondopvang)
- Als u aanduidt dat uw kind op deze dag in de studie dient te blijven, MOET uw kind met de
leerkracht meegaan (zelfs al heeft het toevallig geen huistaak die dag). Uw kind houdt zich
rustig bezig tijdens deze studietijd.
- Uw kind blijft in de studie tot de begeleidende leerkracht de groep terug aflevert in de
avondbewaking.
- Een leerkracht kijkt enkel of uw kind zijn/haar huistaak heeft gemaakt. Zij/Hij zal dit zeker
niet systematisch gaan verbeteren.
6. Ochtend- en avondopvang door INFANO.
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door INFANO. Dit geldt voor de beide
afdelingen Stationsstraat en Lijsterstraat. U kan op de website van de school de infobrochure
ten allen tijde raadplegen.
7. Communicatie via Gimme
GEMEENTELIJKE CENTRUMSCHOOL Stationsstraat 58

1840 LONDERZEEL Tel: 052/30.00.63 Fax:052/31.14.47
e-mail: directie@centrumschool.londerzeel.be – secretariaat@centrumshcool.londerzeel.be

Pagina |4

Op onze school werken we voor al onze interne communicatie met het programma Gimme. Dit
werkt snel en is gebruiksvriendelijk. De mailadressen werden opnieuw ingesteld. We baseren
ons op de gegevens bij de algemene inschrijving. Iedereen is normaal gezien nu al gekoppeld
aan het juiste kanaal. Wilt u andere mailadressen koppelen aan Gimme gelieve dit ons via mail
te laten weten directie@centrumschool.londerzeel.be
Wie niet over een mailbox beschikt, zal de brieven in een papieren versie kunnen ontvangen.
Indien u merkt dat er bij de opstart of onder het jaar zich problemen voordoen met dit
programma, gelieve de directie hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Communicatie via mail
Bij NOODberichtgeving zullen we u contacteren via mail. U ontvangt dan een mail van School
00… dit is GEEN SPAM. De instelling kan echter niet gewijzigd worden.
Communicatie via website
De website wordt vooral gebruikt om communicatie te voeren met externen, MAAR alle
belangrijke afsprakennota’s kan je daar raadplegen.
http://centrumschool.londerzeel.be
8. Met de FIETS naar school
Kom je met de fiets langs de Chrysantenlaan, dan kan je gemakkelijk de fietsenstalling
bereiken via de Fresialaan (nieuwe wijk Chrysantenlaan).
Kom je met de fiets langs de Stationsstraat, dan wandel je met de fiets aan de hand over de
‘nieuwe speelplaats’ en plaats je hem in het rek achter de turnzaal.
Iedereen plaatst zijn fiets dus in de fietsenstalling.
OPMERKING: zorg dat je fiets steeds slotvast staat!!
9. KIJK UIT onze maandelijkse verkeerstip

10. Begeleiding leerlingen bij het verlaten van de school
Aan het einde van een dag(deel) gaan de kinderen naar huis.
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In de kleuterklassen stellen de kleuterleidsters zich op in rijtjes onder het afdak . De ouders en
grootouders wachten voor de poort.
Kinderen die na een kwartier niet zijn opgehaald door de ouders of grootouders, worden
vervolgens vergezeld naar de opvang.
’s Middags begeleiden wij de kinderen enkel tot aan het zebrapad in de Stationsstraat.
’s Avonds zijn er meerdere rijen:
• oversteek Stationsstraat + fietsers;
• begeleiding Station : 2 leerkrachten gaan aan de overkant van de Stationsstraat met de
groep leerlingen tot ter hoogte van het Station en steken daar de straat over. U kan daar
gerust uw (klein)kind opwachten, weg van alle drukte rond de school. Om praktische
redenen vragen we om ,indien mogelijk, uw kind geen step of fiets mee te geven indien ze
de rij van het station volgen.
• oversteek Chrysantenlaan : de kinderen worden begeleid tot over het zebrapad.
OPGELET: Kleuters worden enkel afgehaald door een ouder en worden niet meegegeven met
een oudere broer of zus. Gelieve uw verantwoordelijkheid te nemen!

11. Tijdig op school
Het leerkrachtenteam en de directie vinden het belangrijk om de lestijden optimaal te
gebruiken . Het is prettig dat elk kind de les vanaf het eerste moment mee volgt. Vaak is dit
één van de mooiste momenten van de dag: het vertelmoment.
Indien uw lagere school kind te laat op school toekomt, moet het éérst even passeren op het
secretariaat of bij de directie. Bij veelvuldig te laat komen, zal u als ouder aangesproken
worden. In sommige gevallen kan er een dossier met het CLB opgesteld worden.
De poorten gaan na het belsignaal slotvast.

11. Algemene inlichtingen
Middageters
• Er zijn geen frisdranken toegelaten in de school, iedereen drinkt water!
• Een warme maaltijd kost 4 euro voor de lagere school en 3,5 euro voor
de kleuterschool. Alles kan vooraf worden besteld per maand en wordt
ook maandelijks aangerekend via de schoolfactuur.
• Vanaf 6 september zijn er warme maaltijden te verkrijgen!
Bestelbriefjes afgeven ten laatste op vrijdag 3 september 2021.
Voor- en naschoolse opvang
vanaf 7 u tot 8u15 en vanaf 15u35 tot 18 u
op woensdag van 12 u 10 tot 18 u
De maandelijkse schoolfactuur
wordt opgemaakt op het einde van elke maand met daarop het verbruik van
die maand: warme maaltijden, abonnementen, schooluitstappen,
turngerei…
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NIEUW: u kan een formulier ondertekenen om dit via domiciliering te
vereffenen
Zwemmen om de 14-dagen vanaf dinsdag 28 september en woensdag 39 september 2021
Meer info volgt via de klasleerkracht.
De afrekening van het zwemmen zal gebeuren via de schoolfactuur.
Studiebegeleiding op maandag /dinsdag/donderdag
2-6 lj : van 15u35 tot 16u20
Iedere leerling blijft tot het einduur
Start op maandag 6 september 2021
Turnen
T-shirt van de school (6 euro) : verplicht
Sportbroekje: zelf aan te kopen
turnzak: zelf aan te kopen
pantoffels / sportschoenen (zie ook brief turnleraar) : zelf aan te kopen

Toestemming schoolreglement e.d.
gehandtekend terugbezorgen aan de juf of meester uiterlijk tegen
6 september 2021
Leerlingenfiche
ingevuld / aangepast afgeven uiterlijk tegen 6 september 2021

Studietoelagen
tijdig aanvragen, meer informatie te verkrijgen op het secretariaat

12. Activiteiten
Infoavond lagere : donderdag 2 september 2021 : verdere info volgt
3de LJ: 18u-19u (refter) ingang via Stationsstraat
2de LJ: 18u-19u (turnzaal) ingang via Stationsstraat
5de LJ: 19u-20u (refter) ingang via Stationsstraat
4de LJ: 19u-20u (turnzaal) ingang via Stationsstraat
6de LJ: 20u-21u: (refter) ingang via Stationsstraat
1ste LJ: 20u-21u (turnzaal) ingang via Stationsstraat
OPMERKING: Er is eveneens mogelijkheid tot het bezoeken van de klassen.
Infoavond kleuters: maandag 6 september 2021: verder info volgt
3KK: 18u-19u
2KK: 19u-20u
1KK: 20u-21u
0KK: 20u-21u
OPMERKING: Er is eveneens mogelijkheid tot het bezoeken van de klassen.
Voorstelling kindergemeenteraad 5de lj: woensdag 1 september 2021
Jeugdconsulente legt uit wat de kindergemeenteraad inhoudt.
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Strapdag: iedereen komt al stappend of trappend naar school
vrijdag 17 september 2021
Scholenveldloop
Woensdag 22 september 2021
Vrije dag
op maandag 27 september 2021: pedagogische studiedag

Geen studiebegeleiding : donderdag 23 september 2021 : personeelsvergadering

Overzicht september
1/9

Eerste schooldag om 8u30

2/9

Infoavond lagere school 1ste, 2de , 3de 4de , 5de en 6de leerjaar

6/9

Start warme maaltijden

6/9

Start studiebegeleiding (2de t.e.m. 6de LJ)

6/9

Infoavond kleuterschool

13/9

Vergadering COC (oudercomité) 20u (onder voorbehoud)

17/9

COC openingsreceptie
(helpende handen van het afgelopen schooljaar)

17/9

Strapdag

22/9

Scholenveldloop

27/9

Pedagogische studiedag (geen school)
Jaarmarkt Londerzeel

4/10

Schoolfotograaf (individueel en klasfoto)
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Affiche:
Iedereen krijgt de eerste schoolweek een affiche van het jaarthema mee naar huis.
Hang deze affiche op een goed zichtbare plaats aan het raam.
Wie ‘gespot’ wordt, maakt kans op een cadeaubon van 20 EUR (we verdelen er 3).
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