
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

LOCHRISTI  

NIEUWSBRIEF EERSTE TRIMESTER 
Corona…bubbels…geen bubbels…niveau geel…niveau oranje… 

De kogel is door de kerk, we kunnen van start gaan!!! 

Met veel plezier en vol enthousiasme starten wij het nieuwe schooljaar. Mits de nodige maatregelen heten wij 

ALLE kinderen terug welkom op onze school. 

Wij hopen uiteraard dat jullie hebben genoten van een fijne vakantie  

en dat iedereen in goede gezondheid verkeert. 

In de hoop dat de pandemie de goede richting uitgaat,  

niveau geel van kracht blijft of beter nog wijzigt naar niveau groen, wens ik iedereen  

een fantastisch en leerrijk schooljaar toe!! 

 

Uw nieuwe directeur 

Nancy Van de Voorde 

ALGEMEEN 
- Kinderen komen alle dagen naar school, hoera! 

- Zieke kinderen blijven thuis! Leerplichtige kinderen: raadpleeg zeker een arts. 

- Heel veel aandacht naar handhygiëne. 

- Ventileren van de klas. Zorg dat je kind steeds aangepaste kledij aanheeft. 

- Klassen worden alle dagen grondig gepoetst met water en zeep. 

- Sanitair wordt meermaals per dag gepoetst. 

- Contactpunten (lichtschakelaars, klinken,…) worden meermaals per dag gepoetst. 

 

MONDMASKER EN SOCIAL DISTANCING, RESPECT VOOR ELKAAR  
- 1 ouder (of andere verantwoordelijke) brengt en/of haalt kind(eren) : 

               BRENGEN : 

               Kinderen worden aan de poort overgelaten aan de zorg van de toezichthoudende leerkracht. 

               Kleuters langs ingang Boudewijnlaan (poort speelplaats) 

               1ste -> 4de leerjaar langs ingang Boudewijnlaan (houten poort) 

               5de en 6de leerjaar langs ingang Schoolstraat 

               AFHALEN : 

               Zelfde ingang zoals het brengen. Volg het éénrichtingsverkeer richting uitgang. 

               Tijdens de wandeling naar de uitgang heeft u de mogelijkheid om uw kind(eren) op te pikken 

               die zich per klas in de rij zullen bevinden.        

- Volwassenen dragen ALTIJD een mondmasker. 

- Ouders en leerkrachten respecteren de social distancing tussen volwassenen. 

- Gesprek tussen ouders en leerkrachten aan de poort bvb.: beiden dragen mondmasker. 

- Gesprekken, waarvoor een afspraak is gepland, gaan binnen door met de nodige afstanden. 

Algemene info start schooljaar 2020-2021 

Belangrijke mededelingen inzake corona-maatregelen 



KLASGEBEUREN 
- Kleuterjuffen dragen geen mondmasker bij de kinderen. 

- Leerkrachten uit het lager dragen tijdens de les een mondmasker als zij de social distancing  

  niet kunnen respecteren, bvb. bij rondgang in de klas. 

- In de klas zal de leerkracht uit het lager over een gezichtsscherm beschikken, zodat hij/zij  

  zonder mondmasker frontaal kan lesgeven. 

- In buitenlucht dragen de leerkrachten geen mondmasker, maar respecteren ze ook bij de  

  kinderen de social distancing. 

- De lessen lichamelijke opvoeding gaan zoveel mogelijk in buitenlucht door. 

- Zolang we ons in niveau geel bevinden zal het zwemmen mits de nodige maatregelen starten in de week van  21  

  september. (datum onder voorbehoud)       De zwemdata per klas komen op een sticker in het agenda. 

 

 

EET- EN SPEELMOMENTEN 
- Fruit/koek wordt in de klas gegeten. Indien er bestek nodig is brengt je kind dit zelf mee. 

  Melk wordt opnieuw aangeboden, in individuele flesjes of in een persoonlijke beker van school. 

  Water wordt genuttigd in een persoonlijke drinkfles, meegebracht van thuis. 

- Speelplaats : Alle kinderen kunnen door elkaar spelen. 

                          Om de grote groep van het lager te verkleinen werken we met gesplitste speeltijden 

                          en maken we gebruik van meerdere locaties. 

- Warme maaltijden kunnen opnieuw genuttigd worden. Alle maaltijden (warm + boterhammen) 

  gaan door in de refter zoals voor de pandemie, mits de nodige aangepaste maatregelen. 

  Wie warm blijft eten, dient te kiezen: altijd of nooit. Niet de ene dag wel, de andere dag niet. 

  Soep wordt momenteel van de traiteur uit nog niet geserveerd. 

  Kinderen krijgen een vaste plaats in de refter en zitten per leerjaar. 

  Voor en na het eten worden de handen gewassen onder toezicht van de verantwoordelijke 

  leerkracht. 

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
Voorschoolse opvang : 

- Vóór 7u30 kan uw kind terecht bij Ferm. (zie brief Ferm) 

- Vanaf 7u30 is er opvang op school.  

Naschoolse opvang : 

- Voor de kleuters : 16u05 tot 17u15 opvang op de speelplaats. 

- Voor de lagere afdeling : 16u05 tot 16u50 : studie, met uitzondering van vrijdag en dagen 

                                                                                personeelsvergaderingen 

                                               16u50 tot 17u15 : opvang op de speelplaats 

- Op woensdag is er voor iedereen opvang tot 12u15. 

 

 

BUSVERVOER 

Busvervoer is weer mogelijk, mits de nodige aanpassingen.  

Meer info op https://www.jeugdlochristi.be/wij-ondersteunen/scholen/busvervoer  

 

https://www.jeugdlochristi.be/wij-ondersteunen/scholen/busvervoer


BESMETTING?  Info van sciensano ( versie 14/8): 
Een kleuterklas moet enkel worden gesloten als:  

 een leerkracht een bevestigd geval is van COVID-19 

 er twee bevestigde gevallen van COVID-19 zijn onder kinderen in dezelfde kleuterklas  
 

 

 
 

Voor kinderen in het lager onderwijs: 

 Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas, evenals de leer-
kracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico  
= geen quarantaine. 

 - Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas ook beschouwd als contactper-
sonen met een laag risico (omdat de leerkrachten in de lagere school een afstand van 1,5 m kunnen bewaren)  
= leerkracht in quarantaine, leerlingen niet. 

 Wanneer 2 leerlingen een bevestigd COVID-19 geval zijn moet de klas gesloten worden. 

 Kinderen in het lager onderwijs (geen kleuters) die onder hetzelfde dak wonen als iemand die ziek is, moeten in qua-
rantaine worden gezet en worden ook getest. 

 

 



 

 

ALLERLEI 
- De leerkrachten hebben duidelijke afspraken gemaakt omtrent de geziene of weggevallen leerstof. 

  Alle essentiële leerstof wordt doorgenomen zodat uw kind alles heeft gezien. 

- Noteer zo snel mogelijk alle persoonlijke gegevens in het agenda of heen-en weerschriftje. 

- Wenst u de leerkracht te spreken? Voor niet dringende zaken kan u de leerkracht via mail  

  contacteren (zie overzicht hierbij) 

- Vanaf 1/9/2020 : leerplicht vanaf 5 jaar, dus kinderen uit de derde kleuterklas. 

- Kinderen komen niet naar school : bel naar 09/331 53 61 of via het contactformulier op onze website. 

 Leerplichtige kinderen  

  dienen wettiging te hebben, af te geven aan de leerkracht. 

- Bos- en zeeklas : info via de leerkracht op de ouderavond. 

- eerste dag studie: maandag 7 september  

 

TER HERINNERING 
- Traktatie voor verjaardagen: hou het sober, zoveel mogelijk individuele verpakkingen, GEEN snoep 

- Koeken en fruit in herbruikbaar doosje. Verpakkingen blijven thuis. 

- Waterfles  

- Ouderavonden door klasleerkrachten -> zie brief 

- Facultatieve vakantiedag op maandag 12 oktober ’20 + maandag 18 januari ’21 

- Pedagogische studiedag op donderdag 26 november ’20 en woensdag 24 maart ’21 

 

 



Personeel 2020 - 2021 

Directeur: Nancy Van de Voorde    directie@gbslochristi.be    09/331 53 63 

Beleidsmedewerker:  Christi Van Aerschot beleidsmedewerker@gbslochristi.be  09/331 53 65 

Secretariaat algemeen:     secretariaat@gbslochristi.be   09/331 53 61 

Secretariaat: Els Naudts:    els.naudts@gbslochristi.be   09/331 53 61 

Secretariaat: Guido Verhofsté:   guido.verhofste@gbslochristi.be  09/331 53 62 

Secretariaat: Claire Baeten:   claire.baeten@gbslochristi.be   09/331 53 62 

 

Zorgco kleuter juf Inge  zorgkleuters@gbslochristi.be     09/324 89 96 

Zorg kleuter juf Caroline  caroline.stevelinck@gbslochristi.be 

Zorg kleuter juf Anja  anja.depourcq@gbslochristi.be 

Zorg kleuter juf Maya  maya.bovendaerde@gbslochristi.be 

Zorgco lager juf Lieve  zorg.loch@gbslochristi.be     0477/516456 

Zorg lager Juf  Sophie  sophie.degeest@gbslochristi.be 

Zorg lager Juf  Jessica  jessica.dhondt@gbslochristi.be 

Zorg lager Juf  Anja  anja.depourcq@gbslochristi.be 

Zorg lager  meester Andres andres.caekebeke@gbslochristi.be 

 

Peuterklas: Juf Sandra sandra.bolders@gbslochristi.be 

                        Juf Caroline   caroline.stevelinck@gbslochristi.be 

Kinderverzorgster Karina karina.verschaffel@gbslochristi.be 

 

K1A Juf Ann P   ann.pieyns@gbslochristi.be 

K1B Juf Els   els.matthys@gbslochristi.be 

 

K2A Juf Chantale   chantale.versypt@gbslochristi.be 

 Juf Els    els.boghaert@gbslochristi.be 

K2B Juf Brigitte   brigitte.haentjens@gbslochristi.be 

 Juf Els    els.boghaert@gbslochristi.be 

K2C Juf An    an.dhooge@gbslochristi.be 

 Juf Maya   maya.bovendaerde@gbslochristi.be 

 

K3A Juf An    an.vanhecke@gbslochristi.be 

K3B Juf Carine   carine.foncke@gbslochristi.be 

K3C Juf Natalie   natalie.meeuws@gbslochristi.be 

 Juf Caroline   caroline.stevelinck@gbslochristi.be 

 

 

 

ICT coördinator Bart Decoster    bart.decoster@gbslochristi.be 

Bewegingsopvoeding kleuter:  meester Hemmy  hemmy.iyavoo@gbslochristi.be 

     juf Maya  maya.bovendaerde@gbslochristi.be 

Bewegingsopvoeding lager:  meester Tuur tuur.decooremeter@gbslochristi.be  

     juf Kathelijne kathelijne.depaepe@gbslochristi.be 

Katholieke godsdienst:  juf Nancy   nancy.raes@gbslochristi.be 

    juf Isabelle   isabelle.schatteman@gbslochristi.be 

Niet-confessionele zedenleer: juf Helena  helena.duiverman@gbslochristi.be 

Islamitische godsdienst: meester Kemal  kemal.isci@gbslochristi.be 

Protestantse godsdienst:  

 

KLEUTER 



L1A Juf Deirdre  deirdre.decooremeter@gbslochristi.be 

             Juf Anja  anja.depourcq@gbslochristi.be 

L1B Juf Ann  ann.vandenberghe@gbslochristi.be 

 Juf Anja  anja.depourcq@gbslochristi.be 

L1C Juf Kathy  kathy.decock@gbslochristi.be 

 

L2A Juf Caroline  caroline.vermeersch@gbslochristi.be 

 Juf Jessica  jessica.dhondt@gbslochristi.be 

L2B Juf Hilde  hilde.vanpeteghem@gbslochristi.be 

L2C Meester Luc  luc.dhont@gbslochristi.be 

 

L3A Juf Ibrich  ibrich.debaene@gbslochristi.be 

 Juf Jessica  jessica.dhondt@gbslochristi.be 

L3B Meester Robin robin.verschuere@gbslochristi.be 

L3C Juf Cristine  cristine.poppe@gbslochristi.be 

             Juf Birgit  birgit.lybaert@gbslochristi.be 

 

L4A Juf Natacha  natacha.vandenbroeck@gbslochristi.be 

L4B Meester Wilfried wilfried.smet@gbslochristi.be 

 Juf Anja  anja.depourcq@gbslochristi.be 

L4C Juf Sabine  sabine.pasques@gbslochristi.be 

 

L5A Juf Silke  silke.poelman@gbslochristi.be 

L5B Juf Els  els.lecluse@gbslochristi.be 

L5C Juf Karen  karen.watteeuw@gbslochristi.be 

L5D Juf Ine  ine.sey@gbslochristi.be  

 

 

L6A Juf Ellen  ellen.vandoorsselaere@gbslochristi.be 

L6B Juf An   an.vanlaere@gbslochrsti.be 

L6C Juf Maaike  maaike.vereecken@gbslochristi.be 

L6D Juf Stéphanie stephanie.vanbuyten@gbslochristi.be 

LAGER 



  


