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NIEUWSBRIEF 
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ALGEMEEN 
 

• Welkom! 

Na een welverdiende vakantie is het vandaag weer zover, op 1 september starten we 

het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en met veel 

zin uitkijken naar je nieuwe klas. Door de coronamaatregelen zal ook dit schooljaar, 

geen schooljaar worden zoals de andere. De veiligheid van onze kinderen en het 

personeel is belangrijk. Door een combinatie van maatregelen zorgen we  voor een 

zo veilig mogelijke schoolomgeving. Naast de veiligheid hebben we ook aandacht 

voor de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind.  

We hopen er samen met jullie een leuk, leerrijk en veilig schooljaar van te maken. 

 
Binnen het schoolteam zijn er enkele veranderingen. 

 

Kleuterschool:  
- Juf Audrey Heuten neemt dit jaar de zorg van onze instappertjes op zich.  In de 

namiddag sluiten de instappertjes aan bij het klasje van de 3-jarigen (KA) bij juf 

Elke Liekens.    

- Bij de 4-jarigen (KB) werken juf Liesbeth Hellemans en Juf Tinne De Rydt in 

duobaan. 

- Bij de 5-jarigen (KC) staat juf Lieve Vercauteren op dinsdag- en 

donderdagnamiddag in de klas.  De andere momenten is juf Ilse De Cock 

aanwezig als klasleerkracht van de 5-jarigen. 

Lagere school: 
- In het 2e leerjaar werken juf Liesbeth Coosemans (maandag en donderdag) en juf 

Ann Bosschaerts (dinsdag en vrijdag) in duobaan.  Op woensdag wisselen zij om 

de week. 

- In het 3e leerjaar werken meester Jo Bruyninckx (maandag en donderdag) en juf 

Jessina Wandelaer (dinsdag en vrijdag) in duobaan.  Op woensdag wisselen zij 

om de week. 

- We verwelkomen een nieuwe juf in ons schoolteam.  Juf Marjolein Leus zal les 

geven aan het 5e leerjaar B. 

- Juf Sjoertje Coremans zal terug de lessen Niet-Confessionele Zedenleer geven. 

 

 

• Vrije dagen 1ste trimester 

- wo. 30 september 2020:     Pedagogische studiedag 

- ma. 19 oktober 2020:     Duffel Jaarmarkt 

- ma. 2 november t.e.m. vr. 6 november 2020:   Herfstvakantie 

- wo. 11 november 2020:     Wapenstilstand 

- wo.  2 december 2020:     Pedagogische studiedag 

- ma. 21 december t.e.m. vr. 1 januari 2021:   Kerstvakantie 

 

 

 



 

• Prijzen maximumfactuur 2020-2021 

De maximumfactuur voor dit schooljaar bedraagt: 
 Kleuterschool: 
  Per kleuterklas:   45 euro 
 Lagere school: 
  Per leerjaar:   90 euro 
Extra Muros (Zeeklassen – Bosklassen) 445 euro 
 
 

• Warme maaltijden 

Het OCMW levert de warme maaltijden opnieuw vanaf ma. 7 september 2020. 

U kan uw maandelijkse bestelling doorgeven via de gele menukaart die u op het 

einde van iedere maand ontvangt.  U kan hierop aanduiden op welke dagen dat u 

wenst dat uw kind een warme maaltijd eet op school.   

Prijs kleuters:  3 euro/maaltijd 

Prijs lagere school: 4,25 euro/maaltijd 

De afrekening van de warme maaltijden gebeurt via de schoolrekening. 

 

OPGELET: Gelieve ’s morgens voor 9 u. aan het secretariaat (015 31 25 80 of 

secretariaat@tkompas.be) te melden als uw kind afwezig is!   

Indien u niet tijdig verwittigt, wordt de warme maaltijd aangerekend! 

 

 

• Maandelijkse bestelformulieren  

Tijdens de laatste week van iedere maand ontvangen de ouders het bestelformulier  

waarop alle mogelijke uitgaven voor de volgende maand vermeld staan.   

Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de ouders.  Het is nodig dat dit 

formulier tijdig wordt binnengebracht vóór de laatste dag van iedere maand.   

Gelieve het bestelformulier ook mee ondertekend terug te geven als u niets 

wenst te nemen! 

 

 

• Belangrijk: Kom elke dag op tijd en respecteer de schooluren! 

Mogen we aan onze ouders uitdrukkelijk vragen om de kleuters en leerlingen van de 

lagere school tijdig naar school te brengen!  De lessen beginnen om 8.30 u. en 

anders missen zij de startactiviteit waarbij de dagplanning wordt overlopen en de 

groepjes verdeeld worden.  De aanwezigheden zijn ook belangrijk om de 

schooltoelage niet te verliezen! 

Opgelet:  De schoolpoort gaat pas open om 8 u., indien u vroeger opvang nodig  

                heeft, dient u zich in te schrijven bij “De Speelvogels”, Rooienberg, Duffel. 

 
 

• Woensdag = fruitdag 

Wij willen vragen dat alle kleuters en leerlingen op woensdag een stukje fruit of 

groente meebrengen i.p.v. een koek.   Uw kind mag zelf kiezen welk stuk fruit/groente 

hij/zij meebrengt.  Voor onze kleuters en leerlingen is het handig als het fruit 

voorgesneden wordt meegegeven in een potje (met naam) indien dit nodig is. 

 

 

• Waterschool 

In het thema gezondheid staat water drinken centraal.  Daarom vragen wij dat onze 

leerlingen water (plat of bruisend) mee naar school brengen om te drinken tijdens de 

schooluren en op de speelplaats.  Gelieve hier geen siroopjes of grenadine in te doen 

of gesuikerde dranken mee naar school te geven, dit kunnen de kinderen thuis 

drinken.  Tijdens de middag kunnen de kinderen wel de keuze maken om melk te 

drinken in de refter of eigen drank (geen frisdrank) mee te brengen. 

 
 



• Kriebelteam 

Het kriebelteam zal van start gaan in de derde week van september.  Meer info volgt. 

 

 

• Scholencross 

De jaarlijkse scholencross op het Sportcentrum van Duffel wordt dit schooljaar 

geannuleerd naar aanleiding van de coronamaatregelen. 

 

 

• Strapdag 

Op vr. 18 september 2020 is het Strapdag voor de ganse school.  Onze leerlingen 

komen dan bij voorkeur te voet of met een veilige fiets naar school. 

 
 

• Schooltoeslag 

- Krijgt je kind al een groeipakket?  Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch 

als je er recht op hebt. 

- De schooltoeslag wordt betaald aan de ouder die het groeipakket ontvangt.  De 

betaling gebeurt tussen september en december. 

- Het bedrag van de schoolteolage hangt af van: 

* het gezinsinkomen 

* de gezinssituatie 

* het type onderwijs 

- Je hoeft de schooltoeslag niet aan te vragen.  De toekenning gebeurt 

automatisch. 

 

 

• Speelvogels (voor- en naschoolse opvang) 

U kan als ouder gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang de “Speelvogels” 

op de Rooienberg voor de opvang van uw kind(eren).   

Uw kind kan hier opgevangen worden vanaf 6.30 u.   Uw kind wordt dan met de rij 

van de “Speelvogels” naar school gebracht.  ’s Avonds brengt de school de kinderen 

terug naar de “Speelvogels” en hier kunnen ze blijven tot uiterlijk 18.30 u. 

 

Uw kind(eren) moeten ingeschreven zijn bij de opvang om hier gebruik van te kunnen 

maken.  Dit kan niet via de school. 

Inschrijven kan: 

- Na afspraak:  015 30 41 11 of kinderopvang.duffel@emmaus.be 

- De eerste schoolweek van september zijn er groepsinschrijvingen op vaste 

momenten.  Ouders nemen op voorhand telefonisch of per mail contact op. 

- Één week vóór de volgende schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, 

krokusvakantie, paasvakantie en O.-H.-Hemelvaart) zijn individuele inschrijvingen 

mogelijk nat telefonische contact of mail. 

Kinderen die niet ingeschreven zijn kunnen niet opgevangen worden. 
 
Fietsen kunnen niet meegenomen worden van de opvang naar de school en 
omgekeerd.  Enkel op dagen dat de leerling een fiets voor school nodig heeft 
(sportdag, fietsparcours, …) kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. 
 
Door de huidige coronamaatregelen kan er momenteel geen gebruik gemaakt 
worden van de opvang voor licht zieke of herstellende kinderen tussen 6.30 u. en 
uiterlijk 18.30 u.. 
 
Ingeschreven kleuters uit de instapklas kunnen gebruik maken van de 
slapersopvang.  De slapertjes worden op de volle weekdagen opgehaald op school 
om 13 u., nadat ze op school hun middageten gegeten hebben.  Op 
woensdagnammiddag en tijdens vakantieperiodes is er geen slapersopvang. 
 

mailto:kinderopvang.duffel@emmaus.be


Indien uw kind ziek is of afwezig om een andere reden, vragen wij u om zelf de 

naschoolse opvang hiervan op de hoogte te brengen a.u.b! 

 

 

• Bebat: dubbelepuntenactie 

Van di. 1 september 2020 tot en met za. 31 oktober 2020 is het dubbelepuntentijd bij 
Bebat.  De school ontvangt dan dubbele punten bij het inleveren van gebruikte 
batterijen.  Met deze punten kan de school educatief materiaal aankopen voor onze 
leerlingen.  Indien u thuis nog gebruikte batterijen heeft liggen mag u deze met uw 
kind meegeven naar school. 
 
 
 
 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Infoavonden september 

Door de coronamaatregelen kan er geen fysieke infoavond plaatsvinden op onze 

school.   Onze kleuterjuffen zullen een uitgebreide schriftelijke neerslag voorzien met 

uitleg over het dagelijkse klasgebeuren en het verloop van het schooljaar.  Dit zal u 

toegestuurd worden via het ouderplatform.  Indien u vragen heeft na het ontvangen 

van dit bericht, kan u vragen aan de leerkracht stellen via haar persoonlijk  

e-mailadres van de school. 

 

 

• Zwembeurten 
 

di. 8 september 2020 KB + KC 

wo. 9 september 2020 IK + KA 

di. 22 september 2020 KB + KC 

wo. 23 september 2020 IK + KA 

We zwemmen op dinsdag in de namiddag.   

 

Afspraken zwemouders: 

-     (Groot)ouders die mee gaan helpen, wachten buiten aan de schoolpoort. Zij  

       zullen gevraagd worden om de handen te wassen voor het vertrek naar het  

       zwembad 

- (Groot)ouders dragen een mondmasker op school, op weg naar het 

zwembad en in de kleedkamers. 

- (Groot)ouders houden, bij het helpen omkleden van de kleuters, veilige afstand in  

de kleedkamers van de andere volwassenen. 

- Na het omkleden gaan de (groot)ouders mee in het zwembadgedeelte en gaan 

ze zitten op de vensterbank aan de ramen op veilige afstand van elkaar (1,5m). 

Wanneer men op veilige afstand van elkaar zit, mag het mondmasker afgezet 

worden. 

- (Groot)ouders brengen een eigen handdoek mee om na de zwembeurt de voeten 

te drogen. 

 

 

• Naar school brengen kleuters 

Vanaf 8.10 mogen de kleuters rechtstreeks naar de kleutergang gaan.  De handen 

worden meteen in de klas gewassen. 

Kleuters die tussen 8 u. en 8.10 u. worden gebracht, spelen nog even op de 

speelplaats.  Zij wassen hun handen aan de mobiele wastafels op de speelplaats. 

Afscheid nemen van mama en/of papa gebeurt aan de grijze schoolpoort.  Uw kleuter 

komt alleen de school binnen en zal opgevangen worden door de leerkracht die aan 

de schoolpoort staat. 

 



 

• Heen- en weermapje 

Uw kleuter krijgt een heen- en weermapje (doorschijnend mapje) mee in zijn/haar 

boekentas: 

- Hierin vinden jullie de briefwisseling van de school, waaronder 

nieuwsbrieven, bestelformulieren, maandkalenders, … 

- Gelieve de maandkalenders eruit te nemen en thuis op een zichtbare plaats 

op te hangen. 

- Dit mapje komt elke dag terug mee naar school! 

- Indien jullie zelf een mededeling hebben naar de juf toe, gelieve dit op een 

papiertje te noteren en in het mapje te steken. 

 

 

• Leerplicht bij kleuters 

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar.  Vanaf dan moet 

iedere 5-jarige kleuter minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale 

aanwezigheid het streefdoel. 

 

Is een 5-jarige kleuter geen 290 halve dagen aanwezig?  Dan beslissen de 

klassenraden kleuter- en lager onderwijs of hij/zij mag instappen in het lager 

onderwijs. 

Voor een groeipakket moet een 5-jarige kleuter ook minstens 290 halve dagen 

aanwezig zijn. 

In de derde kleuterklas wordt extra ingezet op taalvaardigheid Nederlands, zodat alle 

leerlingen goed voorbereid zijn om te starten in het eerste leerjaar 

 

• Turn- en zwemkledij kleuterschool 

Het is handig dat de kleuters op de dag van de turnles, schoeisel dragen (vb. met 

velcrosluiting) dat ze zelf kunnen aan- en uittrekken. 

Turnpantoffels krijgen de stempel met het symbool van uw kleuter.  Graag 

sokjes op school voorzien als uw kleuter met open schoeisel naar school komt. 

Wanneer uw kleuter mee gaat zwemmen vragen wij een badpak (voor de meisjes) en 

een aansluitende zwembroek of korte zwemshort zonder zakken (voor de jongens) te 

voorzien.  Zwemshorts met zakken zijn niet toegelaten in het zwembad! 

Gelieve uw kind bij het zwemmen gemakkelijke kleding aan te doen. a.u.b. geen 

kousenbroek.  Ook een kleine en grote handdoek hoort in de zwemzak. 

 
 

• Abonnementen jeugdlectuur 

Wij bieden enkel jaarabonnementen aan omwille van het prijsvoordeel t.o.v. 

trimesterabonnementen.  Dit is geheel vrijblijvend, de boekjes worden niet 

klassikaal gebruikt! 

 

Tijdschriften: 

 Doremini (2,5 en 3-jarigen)    36 euro 
Doremix (4-jarigen)     36 euro 

Doremi (5-jarigen)     36 euro 

Leesboeken: 

Leesbeestje + CD (2,5 + 3-jarigen)   24 euro 

Leesknuffel + Kid’i (4 + 5-jarigen)   39 euro 

Boektoppers Jongste Kl. Abonnement (2,5 + 3-jarigen)  32 euro 

Boektoppers Jongste Kl. Pakket (2,5 + 3-jarigen)  20 euro  

Boektoppers Oudste Kl. Abonnement (4 + 5-jarigen)     32 euro 

Boektoppers Oudste Kl. Pakket (4 + 5-jarigen)  20 euro  

 

De jaarabonnementen worden besteld via het maandelijks bestelformulier van 

de school en verrekend op de schoolrekening “September – oktober 2020”.   

Gelieve geen intekenstroken en/of cash geld mee te geven met uw kind. 



 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 
 

• Infoavonden september 

Door de coronamaatregelen kan er geen fysieke infoavond plaatsvinden op onze 

school.   Onze klasleerkrachten zullen een uitgebreide schriftelijke neerslag voorzien 

met uitleg over het dagelijkse klasgebeuren en het verloop van het schooljaar.  Dit zal 

u toegestuurd worden via het ouderplatform.  Indien u vragen heeft na het ontvangen 

van dit bericht, kan u vragen aan de leerkracht stellen via zijn/haar persoonlijk e-

mailadres van de school. 

 
 

• Zwembeurten 
 

vr. 4 september 2020 L3 + L4A + L4B 

Ma. 7 september 2020 L5A + L5B + L6 

di. 15 september 2020 L1 + L2 

Vr. 18 september 2020 L3 + L4A + L4B 

Ma. 21 september 2020 L5A + L5B + L6 

di. 29 september 2020 L1 + L2 

Alle zwembeurten gaan door in de namiddag. 

 

 

• Turn- en zwemkledij lagere school 

Indien uw kind nieuw is op onze school, dan ontvangt u een bestelformulier voor 

turnkledij.  Wij vragen vriendelijk om een rode turn T-shirt met logo van onze school 

aan te kopen.  Deze wordt ook gedragen bij sportuitstappen.  Een zwart shortje mag 

u zelf voorzien of kan u eventueel ook aankopen via de school. 

Bestelformulieren voor turnkledij zijn het ganse jaar te verkrijgen via het secretariaat. 

Voor de veiligheid van onze leerlingen is het belangrijk dat zij degelijk sportschoeisel 

dragen tijdens de turnlessen.  Mogen wij daarom vragen om een paar goede 

turnpantoffels mee te geven naar school en deze tijdig te vervangen indien ze te klein 

zijn.   

Onze leerlingen mogen niet op blote voeten turnen op de houten vloer van de 

turnzaal!   

 

Mogen wij vragen om de kinderen stevige loopschoenen aan te doen op de dag dat 

de leerlingen L.O. hebben, zodat we bij goed weer buiten kunnen turnen. 

Belangrijk!  Gelieve alle turnkledij en turnpantoffels te voorzien van de naam 

van uw kind! 

Wanneer uw kind mee gaat zwemmen vragen wij een badpak/bikini (voor de meisjes) 

en een aansluitende zwembroek of korte zwemshort zonder zakken (voor de 

jongens) te voorzien.  Zwemshorts met zakken zijn niet toegelaten in het zwembad! 

 

 

• Groeiboeken Frans 

Voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar kan u vrijblijvend een groeiboek Frans 

bestellen dat 100% aansluit bij onze leermethode Éventail-Junior En action. 

De prijs hiervoor bedraagt 10,65 euro per boek. U kan deze bestellen via het 

bestelformulier van september. 

 

 

 

 



 

 

• Abonnementen jeugdlectuur 

Wij bieden enkel jaarabonnementen aan omwille van het prijsvoordeel t.o.v. 

trimesterabonnementen.  Dit is geheel vrijblijvend, de boekjes worden niet 

klassikaal gebruikt! 

 

Tijdschriften: 

Zonnekind 1e leerjaar     39 euro 

Zonnekind 2e leerjaar     39 euro 

Zonnestraal (3e + 4e leerjaar)    39 euro 

Zonneland (5e + 6e leerjaar)    39 euro  

Wild van Freek* (2e + 3e leerjaar)   37 euro 

National Geographic Junior* (4e + 5e + 6e leerjaar) 37 euro 

 

Leesboeken: 

Leespas (1e leerjaar)     30 euro 

Robbe en Bas (2e leerjaar)    30 euro 

Leeskriebel (3e + 4e leerjaar)    30 euro 

Vlaamse Filmpjes (5e + 6e leerjaar)   31 euro 

Allons-y (Franstalig) (6e leerjaar)    14,50 euro   

Boektoppers leerjaar 1     20 euro 

Boektoppers leerjaar 2     20 euro 

Boektoppers leerjaar 3     20 euro 

Boektoppers leerjaar 4     20 euro 

Boektoppers leerjaar 5 + 6    20 euro 

              

*Sommige tijdschriften voorzien het 1e nummer van de jaargang als  
presentexemplaar voor alle leerlingen.  Uw kind ontvangt deze tijdschriften in het 
begin van het schooljaar. 
 
De jaarabonnementen worden besteld via het maandelijks bestelformulier van 

de school en verrekend op de schoolrekening “September – oktober 2020”.   

Gelieve geen intekenstroken en/of cash geld mee te geven met uw kind. 

 
       
 
Heidi Dils      Het schoolteam 
directeur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen al onze  
kleuters en leerlingen  

een fijne start in  
het nieuwe schooljaar! 

 
 


