
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
 

 
 

1. Kalender september 
 

dinsdag 1 september start van het nieuwe schooljaar  
 

 
 

woensdag 2 september evacuatieoefening L1C en L2C 
 

▪ inoefenen van evacuatie via de noodtrap 
 

zondag 6  september eerste communie Rapertingen 
 

 

maandag 7 september 
 

zwemmen voor L3 en L6 
 

 

dinsdag 8 september evacuatieoefening lagere school 
 

 

vrijdag 11 september verkiezing leerlingenraad 
 

▪ 1 afgevaardigde per klas van het 3de, 4de, 5de en 6de  
leerjaar 

maandag 14 september zwemmen L3 en L6 
 

 

dinsdag 15 september evacuatieoefening kleuterschool 
 

 

donderdag 17 september personeelsvergadering 
 

 

vrijdag 18 september bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 
 

 toon je sportclub @ school 
 

▪ kom in de outfit van je sportclub naar school 

 Octopus stap- en trapdag 
 

▪ kom met de fiets of te voet naar school 
 

maandag 21 september zwemmen L3 en L6 
 

 

vrijdag 25 september vergadering leerlingenraad 
 

 

zaterdag 26 september 
 

vormsel Rapertingen 
 

 

zondag 27 september ONTBIJT 
 

▪ organisatie ouderraad 
▪ levering ontbijt aan huis – info volgt 

maandag 28 september zwemmen L3 en L6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Belangrijke data schooljaar 2020-2021 
 

✓ maandag 05 oktober 2020: lokale verlofdag 
✓ woensdag 11 november 2020: vrije dag 
✓ maandag 7 december 2020: pedagogische studiedag 
✓ maandag 21.12.20 t.e.m. vrijdag 01.01.21:  kerstvakantie 
✓ vrijdag 22 januari 2021: lokale verlofdag 
✓ maandag 15.02.21 t.e.m. vrijdag 19.02.21:  krokusvakantie 
✓ woensdag 10 maart 2021: pedagogische studiedag 
✓ maandag 05.04.21 t.e.m. vrijdag 16.04.21:  paasvakantie 
✓ donderdag 13 mei 2021: vrije dag 
✓ vrijdag 14 mei 2021: vrije dag 
✓ maandag 24 mei 2021: vrije dag 

 

Stedelijke Basisschool Rapertingen 
Bieststraat 40 
3500 Hasselt 
tel.: 011/27 20 66 
gsm: 0476/433 288 
e-mail: sbs.rapertingen@hasselt.be 
website: www.sbsrapertingen.be 
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3. E-mailadressen personeel en school 
  

Alle personeelsleden van de vijf stedelijke basisscholen hebben een e-mailadres van  
Groep Hasselt, nl. voornaam.achternaam@hasselt.be. 
 
De school kan u bereiken op sbs.rapertingen@hasselt.be. 
Het secretariaat op secretariaat.rapertingen@hasselt.be. 
 

4. Infoavonden - DIGITAAL 
 

Rekening houdend met de maatregelen m.b.t. COVID19 organiseren we de infoavonden dit schooljaar digitaal. 
Werkwijze: 

- De leekrachten bezorgen de ouders een PowerPointPresentatie waarin zij de klaswerking voorstellen. 
- Na het bekijken van de info kunnen de ouders vragen doormailen naar de klasleerkracht. De leerkracht  

zal alle vragen bundelen. De antwoorden op deze vragen worden aan alle ouders bezorgd of indien 
nodig wordt de vraag individueel met de ouder opgenomen. 

- De school bezorgt de ouders een PowerPointPresentatie waarin de school de algemene 
schoolorganisatie, de afsrapken en de zorgwerking toelicht. 

- Na het bekijken van de info kunnen de ouders vragen doormailen naar de school (zorg, secretariaat, 
directie). Zij zullen de vragen beantwoorden. 

- De ouders van de lagere school ontvangen de info op maandag 8 september 2020. 
- De ouders van de kleuterschool ontvangen de info op woensdag 10 september 2020. 

 
 

5. Gezondheid! 
 

De school verkoopt  geen drankjes in de eetzaal. Alle leerlingen krijgen kraantjeswater aangeboden om te 
drinken. Leerlingen mogen (gezonde) drankjes meebrengen van thuis. Dus geen frisdranken of sportdranken. 
Wel fruitsap, zuivel of water. 
 
NIEUW: alle dagen fruitdag!!!: 

- WOENSDAG: inschrijven voor OOG VOOR LEKKERS of zelf fruit meebrengen.  
                        Meer info m.b.t. inschrijven Oog voor lekkers volgt via het ouderplatform. 
                        Het project start op woensdag 9 september 2020. 

                           Iedereen brengt zelf fruit mee op woensdag 2 september 2020. 
- ALLE ANDERE DAGEN = FRUITDAG: iedereen brengt zelf fruit mee naar school voor 

de voormiddagpauze (speeltijd van 10u20 tot 10.35 uur). 
 
 

6. Toezicht voor en na schooltijd 

 
✓ Voor schooltijd: vanaf 8.15 u. 
✓ Na schooltijd: tot 15.30 u.  
✓ Tijdens de middagpauze: de leerlingen die thuis gaan eten zijn terug welkom op school vanaf 12.40 u.  

 
 

7. Begin en einde van de school 
 
Om het aankomen op en het verlaten van de school vlot, ordelijk en veilig te laten verlopen vragen wij uw 
aandacht voor volgende punten. 
 

✓ Lagere school: 
− De ouders begeleiden hun kind(eren) tot aan de ingang van de school (grijze poort Bieststraat). De kinderen gaan naar de juiste  
    speelplaats. 

− Leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets netjes in de fietsenstalling. 

− Iedereen kan veilig oversteken aan het zebrapad met de gemachtigde opzichter. 

− De leerlingen die met de rij meegaan (te voet of met de fiets) verzamelen aan de kleine groene poort. 

− Geen enkel kind verlaat alleen de speelplaats. Niemand verlaat de speelplaats via het groene poortje  
    op uitzondering van de leerlingen van de fiestrij onder begeleiding van een leekracht. 

✓  Kleuterschool: 
− De ouders begeleiden hun kind(eren) tot aan de ingang van de kleuterschool (groene poort begin  
    speelplaats). Uw kind kan dan zelfstandig het boekentasje op de afgesproken plaats gaan zetten en  
    gaan spelen. 

− De ouders komen niet op de speelplaats zodat de leerkracht met toezicht het overzicht kan bewaren. U  
    kan wel steeds de leerkracht op de speelplaats vragen om een andere leerkracht te spreken.  

− Bij het verlaten van de school stellen de kleuters zich op in hun rij op de speelplaats. Op signaal van de  
    leerkracht met toezicht aan de poort mogen de ouders de speelplaats betreden om hun kleuter af te  
    halen. De ouders/grootouders verlaten de speelplaats met hun kleuter aan de hand zodat de  
    leerkracht met toezicht aan de poort het overzicht kan behouden. 

✓ Verkeersveiligheid: geef het goede voorbeeld! 
− Gebruik de stoepen in de schoolomgeving en niet de rijbaan.  

− De rijbaan vrijhouden. 

− Steek over aan de zebrapaden.  
 

Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Deze bovenstaande afspraken zijn voor de start van het schooljaar aangepast (zie infobrief) en worden in 
de loop van het schooljaar voortdurend aangepast i.f.v. de maatregelen voor COVID19 en de bouwwerken 
aan de kleuterschool. Anders gelden bovenstaande afspraken. 
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8. Buitenschoolse opvang 

 
De leerlingen die om 15.30 u. nog op school aanwezig zijn, gaan naar de buitenschoolse opvang. 

- De kleuters gaan om 15.30 u. naar ’t Ravotje met de begeleiders van de opvang. 
- De leerlingan van L1-L2-L3-(K3) gaan om 15.30 u. naar de sporthal met de begeleiders van de opvang tot  
   17.00 u. 
- De leerlingen van L4-L5-L6 gaan om 15.30 u. naar de kleuterschool (eetzaal en kleuterspeelplaats) met  
   begeleiders van de school tot 17.00 u. Dit deel van de buitenschoolse opvang is een organisatie van de 

school en zal u terugvinden op de factuur van de school. 
- Alle leerlingen van de lagere school die om 17.00 u. nog op school aanwezig zijn gaan naar de 

buitenschoolse opvang in ’t Ravotje. 
- Schrijf steeds tijdig in voor de buitenschoolse opvang via i-school (voor de opvang van L4-L5-L6 van  

15.30 u. tot 17.00 u. is dat niet nodig. De school registreert deze leerlingen zelf). 
 

Deze bovenstaande afspraken zijn voor de start van het schooljaar aangepast aan de huidige situatie van 
de buitenschoolse opvang. Voorlopig vindt de buitenschoolse opvang plaats op school (zie infobrief) 
totdat de containerlokalen geplaatst worden tegenover de school in de Bieststraat. Dit is gepland voor de 
maand september, ten laatste oktober. 

 
 

9. Bijdrageregeling middagtoezicht 
 
Het schoolbestuur vraagt een bijdrage van € 0,25 als uw kind blijft eten op school. Het schoolbestuur zet sinds 
geruime tijd extra personeel in om het toezicht tijdens de middagpauze mee te verzorgen. De leerkrachten 
noteren in de klas de aanwezigheden tijdens de middagpauze. De bijdrageregeling wordt maandelijks 
gefactureerd. 
 
 

10. Bestelling warme maaltijd 

 
Bestelling warme maaltijd en soep:  

▪ Bestelling jaarabonnement (hele jaar of vaste dag(en)) voor kleuters en lagere school: online bestellen. 
▪ Bestelling van warme maaltijd per maand voor kleuters en lagere school: online bestellen. 
▪ Bestelling soep kleuters voor in de eetzaal: online bestellen. 

De ouders hebben een bericht ontvangen op het ouderplatform met alle informatie en afspraken en de links om 
online te bestellen en/of in te schrijven. Na de afsluiting van de bestellingen kan de school niks meer veranderen 
voor de volgende maand!!! Tijdig bestellen en inschrijven is dus de boodschap!!! 
Vanaf maandag 7 september zullen er warme maaltijden zijn. Op dinsdag 1 september, donderdag 3 en vrijdag 4 
september brengen alle leerlingen hun lunchpakket mee. We starten ook met een nieuwe cateraar, nl. de 
voedingsdienst van het Jessaziekenhuis.  
De warme maaltijden zullen georganiseerd worden zolang we in pandemieniveau geel blijven. Bij niveau 
oranje of rood wordt de organisatie tijdelijk opgeschort. 
 
 

11. Afwezigheid van een leerling 

 
De afwezigheid van een leerling wordt zo snel mogelijk, eventueel telefonisch, aan de school meegedeeld (Het 
liefst via e-mail aan de klasleerkracht).Voor een leerplichtige leerling bezorgen de ouders de school binnen de 
drie werkdagen een schriftelijke verklaring met daarop de naam van de leerling, de klasgroep, de duur van de 
afwezigheid en de reden van de afwezigheid. Een afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid mits 
voorlegging van een medisch attest van de dokter of mits voorlegging van een verklaring van de ouders. Een 
verklaring van de ouders kan voor elke afwezigheid van ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen 
en ten hoogste vier maal per jaar. Voor alle andere afwezigheden is een voorafgaand akkoord van de 
directeur noodzakelijk. 
NIEUW: leerplicht vanaf 5 jaar. Vanaf dit schooljaar zijn de kleuters van de derde kleuterklas leerplichtig. 
Ook zij moeten elke afwezigheid vanaf heden schriftelijk wettigen. 
 
 

12. Geen afval op school 
 
De scholen van onze scholengemeenschap werken al langer aan het bewust omgaan met en sorteren van afval. 
We roepen iedereen op om geen afval mee naar school te nemen. Dit wil zeggen dat we de leerlingen en ouders 
vragen om herbruikbare boterhammendozen, koekendoosjes en drinkbussen te gebruiken. Op die manier gaan 
we nog bewuster om met afval en wordt de afvalberg op school tot een minimum herleid. Leerlingen die toch 
afval bij hebben, nemen dit terug mee naar huis. Alleen GFT-afval kan op school achtergelaten worden in de 
GFT-container of het compostvat. Gebruik van aluminiumfolie is verboden. 
 
 

13. Zorg 
 

We willen zoals elk schooljaar de nodige aandacht besteden aan de zorg voor ieder kind, in samenwerking met 
de ouders. De leerkrachten, het zorgteam (juf Hilda, juf Martine,  juf Yolande en juf Elke) en de directie zullen hier 
samen hun schouders onderzetten.  
We krijgen hierbij ook de ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk Limburg en het PCLB. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. September verkeersmaand! 
 
September wordt uitgeroepen tot verkeersmaand. Vanuit het veiligheids- en milieuaspect willen 
we ouders en leerlingen oproepen om op een duurzame en veilige manier naar school te 
komen. Dit volgens het ‘STOP’-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Persoonlijk 
vervoer. Op vrijdag 18 september 2020 is er de Octupus Stap- en Trapdag.  
Kom te voet of met de fiets naar school! 

 
 

15. Veilige schoolomgeving 

 
Om een veilige schoolomgeving en een vlotte verkeerscirculatie te organiseren vragen wij aan alle leerlingen, 
ouders en grootouders om volgende aandachtspunten op te volgen: 

✓ SCHOOLSTRAAT. De Bieststraat inrijden met de wagen is voor en na schooltijd verboden op uitzondering van 
buurtbewoners en bezoekers van handelaars in de Bieststraat. Gebruik de stoepen en de zebrapaden. Laat de 
rijbaan vrij.  

✓ De parking is een éénrichtingsweg. Inrit = Bieststraat aan fietsenstalling. Uitrit = Melbeekstraat.  
✓ Leerlingen kunnen uitstappen op de ‘kiss & ride parking’. Deze is ingericht op de gelijksgrondse berm aan de 

rechterzijde bij het binnenrijden van de Melbeekstraat via de Luikersteenweg. De leerlingen kunnen na het uitstappen 
de Bieststraat op een veilige manier bereiken.  

✓ Fietsers plaatsen hun fiets ordelijk in de fietsenstalling. De fietsenstalling wordt tijdens de schooluren en na 17u15 
afgesloten zodat de fietsen veilig staan tegen diefstal en vandalisme. 

✓ Gebruikers van de parking en de fietsenstalling steken over aan het zebrapad waar juf Martine – gemachtigde 
opzichter – iedereen veilig overzet. De aanwijzigingen van de gemachtigde opzichter naleven is een wettelijke 
verplichting (verkeersreglement). 

✓ Iedereen steekt in de buurt van de school over aan de zebrapaden. (In de Bieststraat dus 
enkel oversteken ter hoogte van het kruispunt over het nieuw aangelegde zebrapad.) We 
rekenen er natuurlijk op dat (groot)ouders het goede voorbeeld geven! 

✓ De leerlingen die gebruik maken van de rijen en de leerlingen die alleen naar huis mogen 
(schriftelijk attest ouders noodzakelijk) verzamelen aan de kleine groene poort en gaan onder 
begeleiding van een leerkracht naar de fietsenstalling. 

✓ Ouders die richting Tongeren moeten, kunnen ook de parking van het ontmoetingscentrum langs de Luikersteenweg 
gebruiken. Zij kunnen ter hoogte van de Trekschurenstraat de Luikersteenweg op een veilige manier oversteken. 

✓ Niet parkeren op de privé-eigendom van buurtbewoners, voor de inrit van de buurtbewoners en niet op de stoepen 
van de Luikersteenweg.  

✓ Parkeren op een verhoogde inrichting is verboden. Er kan dus niet geparkeerd worden in Melbeekstraat vanaf het 
kruistpunt tot aan de wegversmalling net voorbij de poort van de Melbeekstraat.  

✓ Met de fiets of te voet naar school komen is een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto en vermindert  
de drukte aan de school!!! 

✓ Laat je zien in het verkeer, dus draag je fluovest! 

 
Wij rekenen op de medewerking van alle leerlingen, ouders en grootouders.  
De veiligheid van de leerlingen staat centraal!!! 
 
Om de veiligheid van onze leerlingen tijdens de schooluren te bewaken worden de poorten tijdens de schooluren 
gesloten. Bezoekers aan de school zullen zich eerst moeten aanmelden op het secretariaat en/of bij de directie. 
Om 12u05 en om 15u.15 zal de poort van de kleuters geopend worden zodat ouders/grootouders hun kleuter(s) 
kunnen komen afhalen. 
 
 

 
 
 
 


