
 

 

 

Beste ouders en kinderen, 

Na twee jaar afwezigheid strijkt de kermis terug neer in Stasegem. Traditiegetrouw het sein dat de 

vakantie op z’n laatste beentjes loopt en de schoolpoorten binnenkort weer openzwaaien. De laatste 

weken zijn alle juffen en meesters reeds druk in de weer om alles in gereedheid te brengen voor die 

1ste september. Ondanks de kwakkelzomer hebben zij hun batterijen weer opgeladen om er volop 

tegenaan te gaan. Bij de aanvang van een nieuw schooljaar hadden we stilletjes gehoopt dat we alle 

coronaperikelen achter ons konden laten. Tot onze spijt is dit nog niet zo. Waakzaamheid voor het 

correct opvolgen van de maatregelen blijft de boodschap. De kinderen van de derde graad hoeven 

alvast geen mondmasker meer te dragen tijdens de lessen maar mogen dit uiteraard blijven doen als 

zij zich er veiliger bij voelen. In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van een aantal 

activiteiten en veranderingen bij de start van het nieuwe schooljaar. 

 

OPENDEUR 

Op maandag 30 augustus kunnen jullie tussen 17.00 en 19.00 langskomen op school om even kort 

kennis te maken met de nieuwe juf(fen) en/of meester(s). We maken hierbij graag volgende 

afspraken om alles veilig te laten verlopen. 

• De ingang voor de opendeur is aan de hoofdingang (Generaal Deprezstraat). 

• U zal opgewacht en op pad gezet worden om de juiste looproute te volgen. 

• Binnen het volledige schoolgebouw geldt de mondmaskerplicht. 

• Om drukte te vermijden vragen we dat er telkens maar één ouder per kind aanwezig is. 

• Na het volgen van de route neemt u opnieuw de uitgang aan de grote poort in de Generaal 

Deprezstraat. 

• Bij te grote drukte zal u gevraagd worden om nog eventjes buiten te wachten. 

 

VERNIEUWDE RIJEN 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de (nieuwe) rijen. 

Rij Stasegemdorp 

Deze rij blijft identiek aan de vorige jaren. De kinderen gaan onder begeleiding van een leerkracht tot 

aan het kruispunt Stasegemdorp – Brouwerijstraat – Steenbrugstraat (in de volksmond ‘de banaan’) 

en worden daar overgestoken. Vanaf daar vervolgen de kinderen zelfstandig (of onder begeleiding 

van een (groot)ouder) hun weg naar huis. 

Rij Veldrijk 

De rij die vroeger vertrok in de Generaal Deprezstraat en liep tot aan het rondpunt wordt vervangen 

door een rij die aan de achterzijde van de school vertrekt en via het rode wandelpad gaat tot aan de 



nieuw aangelegde parking ter hoogte van bakkerij Brugghe en slagerij de Klokkeput. (zie foto). Daar 

zal onze gemachtigde opzichter Johan ook post vatten om de kinderen veilig over te steken. 

 

Rij Speltstraat 

De kinderen van het lager die opgehaald worden aan de Speltstraat verzamelen aan de zwarte poort 

bij de fietsenstalling en worden onder begeleiding van een leerkracht, langs het rode wandelpad en 

de achterzijde van de turnzaal en Zuiderkouter, tot aan de parking van de Speltstraat gebracht. Vanaf 

hier gaan ze verder zelfstandig naar huis of kunnen ze mee met de (groot)ouders. Op deze manier 

nemen we de drukte wat weg aan de schoolpoort aan de Zuiderkouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       vertrekpunt rijen  

                 rij naar parking Veldrijk                 rij naar parking Speltstraat 



BRENGEN EN OPHALEN KLEUTERS 

 

’s Morgens wordt het kleine zwarte poortje aan de kleuterspeelplaats geopend om 08.20. Vanaf dan 

kunnen de kleuters op de speelplaats spelen tot 08.40. Kleuters die ’s morgens naar de opvang gaan 

komen om 08.20 samen met de begeleiders tot aan het poortje waar een kleuterjuf hen opwacht. 

Mogen we vragen om zeker tijdig uw zoon/dochter naar de klas te brengen? Om 8.40 gaan beide 

poortjes dicht en is de school enkel nog toegankelijk via de hoogdingang aan de Generaal 

Deprezstraat. 

De eerste drie schooldagen (woensdag 01/09, donderdag 02/09 en vrijdag 03/09) mogen de ouders 

hun kleuter vergezellen tot aan het sas bij de klassen. Mogen we vragen om een mondmasker te 

dragen en het schoolgebouw zelf niet te betreden. Gelieve het wandelpad langs de 

kleuterspeelplaats te volgen en de correcte in- en uitgang te gebruiken (zie foto’s)? 

Vanaf maandag 6 september komen ouders dus niet meer op de speelplaats. 

 

 

 

 

 

                                     ingang                                                                                    uitgang       

Om 16.00 (op vrijdag 14.55) kunnen de kleuters opgehaald worden aan de poort naast de 

Zuiderkouter of aan de poort kant Generaal Deprezstraat. Dit blijft hetzelfde als vorig schooljaar. 

Kleuters worden dus niet opgehaald aan de klasjes en dit om drukte te vermijden. 

 

QUARANTAINE? 

Wanneer u (langer dan 48u) op reis bent geweest en terugkeert uit een rode zone dan gelden 

volgende maatregelen: 

Kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone samen met hun ouders moeten niet 

getest worden. Ze blijven wel in quarantaine totdat de testresultaten van hun ouders bekend zijn én 

negatief zijn. 

 

 

 

 



TEAM ZUID 

Na het pensioen van directeur Charly en meester Johan en met een groeiend aantal kinderen ziet 

Team Zuid er toch wel iets anders uit. 

 

 

Kleuter 

PK1A Juf Lindsey 

PK1B Juf Annelies 

K1 Juf Ann 

K2K3A Juf Heidi en juf Virginie 

K2K3B Juf Joke 

K2K3C Juf Greet 

Zorg Juf Els Putman 

Kleuterturnen Juf Virginie en Juf Els Putman 

Kinderverzorgster Juf Els Deprez 

 

Lager 

1ste leerjaar Juf Troyka en Juf Elke 

2de leerjaar Juf Nancy 

3de leerjaar Juf Carmen en Juf Amber 

4de leerjaar Juf Clara en Meester Mathieu 

5de leerjaar Juf Marie-Eve en Juf Febe 

6de leerjaar Juf Tessa en Meester Tonny 

Zorg Meester Philippe 

Lichamelijke opvoeding Meester Renaud, Juf Elke en Meester Mathieu 

Katholieke godsdienst Juf Inge 

Zedenleer Juf Veerle 

Islamitische godsdienst Juf Soumaya 

 

Secretariaat Hilde Helsen 

Directie Gregory Rassalle 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Zuid 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


