
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020 
 

 

1. Kalender november 
 

maandag  9 november herfstvakantie 
 

 

dinsdag 10 november herfstvakantie  
 

 vergadering ouderraad  
 

▪ 20.00 uur 
▪ digitaal  

woensdag 11 november VRIJE DAG 
 

 

donderdag 12 november 
 

theaterweek L4 
 

 

vrijdag 13 november theaterweek L4 
 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 16 november theaterweek L4 
 

 

 schoolraad 
 

▪ 20.00 uur 
▪ digitaal  

dinsdag 17 november theaterweek L4 
 

 

maandag 23 november personeelsvergadering 
 

 

 
2. Belangrijke data 

 
✓ week 48 (23.11.2020-30.11.2020):  oudercontact kleuterschool - digitaal 
✓ maandag 7 december 2020:    pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 22 januari 2021:   lokale verlofdag 
✓ woensdag 10 maart 2021:   pedagogische studiedag 

 

3. Pandemiecode oranje 
 
Vanaf maandag 26 oktober 2020 is de school overgeschakeld naar fase oranje. 
Er werden sinds de start van het schooljaar reeds heel wat maatregelen getroffen door 
onze school waardoor de impact van deze fase beperkt blijft. Daarover hebben we jullie 
geïnformeerd via de infobrief op het ouderplatform. De herfstvakantie werd ondertussen 
verlengd t.e.m. woensdag 11 november 2020. 
 
Uiteraard blijven de basismaatregelen nog steeds van kracht:  

 

• Handhygiëne.  

• Afstand houden. 

• Mondmasker. 
 
 
 

Mogen we bovendien aandacht vragen om volgende afspraken na te leven: 

• Ouders volgen de ouderstroom bij het afhalen van hun kinderen aan de poort in    
      de Melbeekstraat, aan de poort in de Bieststraat en op de kleuterschool. Blijf in de  
      rij, bewaar de afstand en steek niet voor. 

• Gebruik geen enkele doorsteek op het terrein van de school. 

• Blijf niet aan de poort, in de straat of op de parking staan. De basisregel is om  
       zoveel mogelijk contacten te vermijden.  

• Ouders zijn niet toegelaten op het schoolterrein (op uitzondering bij de  
      ouderstromen bij het brengen en halen). Gelieve je steeds aan te melden aan het  
      secretariaat tijdens de schooluren. 

 

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 

mailto:sbs.rapertingen@pandora.be


 
 

4. Oudercontacten 
 
Om de ouders te rapporteren over de resultaten, vorderingen, attitudes en eventuele zorgen van 
hun kind(eren) gebruiken wij als school verschillende kanalen: het heen-en-weerschriftje bij de 
kleuters (via het ouderplatform), de agenda in het lager onderwijs, e-mail, formele en informele 
contacten, overlegmomenten met leerkracht-zorgteam-directie-CLB, werkjes, schriften en toetsen 
die mee naar huis gegeven worden, infoavonden, het rapport en de oudercontacten. 
De leerlingen krijgen drie rapporten, de laatste dag voor de kerst-, de paas- en de zomervakantie. 
 

✓ Week 48 (week van 23 november):  oudercontacten kleuterschool. 
✓ Digitaal omwille van maatregelen m.b.t. COVID19, code oranje. 
✓ Sommige (zorg)gesprekken kunnen niet digitaal plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen   
    deze gesprekken op school plaatsvinden met naleving van de maatregelen (mondmasker,  
    handhygiëne, social distancing).  
✓ De ouders ontvangen een uitnodiging voor een live-gesprek via het ouderplatform. Dit is  

                            een nieuwe toepassing binnen het ouderplatform.  
 

5. Juf Maggy op pensioen 
  
Vorig schooljaar is juf Maggy op pensioen gegaan. Door de lockdown hebben we toen niet de kans gekregen 
om haar een mooi afscheid te geven met de leerlingen en de collega’s. Op dinsdag 13 oktober 2020 hebben we 
dit toch kunnen organiseren. Met een smoes hebben we juf Maggy op school gekregen. Ze was dan ook heel erg 
verrast. We hebben haar samen met de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar in de bloemetjes gezet met 
dankwoordjes, dansjes, gedichtjes, kaartjes, geschenkjes en natuurlijk echte bloemen!  We danken juf Maggy 
voor haar inzet voor onze leerlingen en school gedurende meer dan 40 jaren. Geniet van de tijd die is 
vrijgekomen, samen met je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Afvalarme school 
  
Leerlingen nemen het afval dat ze meebrengen naar school terug mee naar huis (lege 
flesjes, verpakkingen, …) op uitzondering van GFT-afval. Om zwerfafval op de 
speelplaats te vermijden is het verboden dat leerlingen verpakkingen mee naar de 
speelplaats nemen. Het best breng je dus koekjes, fruit, … mee naar school in een 
koekendoos en drank in een herbruikbare beker. Schrijf er wel goed je naam op en 
neem alles terug mee naar huis. Gebruik zeker geen aluminiumfolie. 
Bedankt voor jullie medewerking. 

 

7. Gebruikte batterijen – doppen  
 

Helpt u ook mee aan het inzamelen van lege batterijen? U helpt er het milieu  
mee en het levert extra (sport)materiaal op voor de school en de kinderen. 
Lege batterijen mogen daarom mee naar school gegeven worden. Ze worden 
op school verzameld (containerpark en inkomhal sporthal) in een veilige en 
afgesloten container van Bebat. Deze erkende organisatie staat ook in voor 
het ophalen en het verwerken van de ingezamelde batterijen. Een vol vat 
batterijen levert de school een aantal punten op. Deze punten kunnen we 
omruilen tegen (sport)materiaal uit het 
aanbod van Bebat.  
Doppen voor de inzamelactie van het 

Centrum voor blindengeleidehonden kunnen ook in de inkomhal van de 
sporthal gedeponeerd worden. Batterijen en doppen verzamelen en 
meebrengen naar school is dus de boodschap! 

 
 
 
 

http://www.vrijebasisschooloostrozebeke.be/admin/files/activiteiten/128/rapport.gif
http://www.ivbo.be/free/eco-bebat.jpg


 

8. Helm op fluo top 
 
De actie ‘Helm op fluo top’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. 
Met deze actie zetten we het dragen van het fluovestje nog eens in de kijker: 
toch zo belangrijk voor je eigen veiligheid tijdens de winterse dagen. De 
leerlingen van de lagere school kunnen door het dragen van een fluo-vest 
een sticker verdienen. Draag je ook nog een fietshelm dan verdien je nog een extra sticker. 
Kleef al je stickers op je spaarkaart. Bij 15, 33 en 65 gespaarde stickers verdien je een leuke 
beloning. Zie infofolder en spaarkaart die de leerlingen van de lagere school mee naar huis 
krijgen.  
 

 

SBS Rapertingen laat zich zien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Oproep verkeersveiligheid 

 
Privé-eigendom ≠ doorgang voor leerlingen en ouders. 
- Na overleg en op vraag van, roepen we iedereen op om de doorgang op het privé-domein van de buren    
  (dierenarts) niet te gebruiken om de parking van zaal Ludovicus te bereiken. 
- Het oversteken met kinderen op de Luikersteenweg ter hoogte van de zaal is bovendien levensgevaarlijk.  
  Gebruik de Bieststraat en steek de Luikersteenweg veilig over op het zebrapad ter hoogte van de  
  Trekschurenstraat. 
- Preventief willen de eigenaars ook ongevallen met auto's en dieren vermijden. Op de parking rijden wagens  
  achterwaarts uit om deze handelszaak te verlaten en in de smalle doorgang kan je klanten met o.a. honden  
  tegenkomen. 

  
 
NIET parkeren op deze plaatsen. 
- Niet parkeren ter hoogte van de ingang van de parking. Auto's kunnen de eerste twee parkeerplaatsen niet    
  bereiken of verlaten. 
- Niet parkeren ter hoogte van de uitgang van de parking. Het zicht voor de auto's die de parking moeten   
  verlaten wordt belemmerd en de voetgangers, in het bijzonder ouders met kinderwagens, worden gehinderd. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niet parkeren op plaatsen waar dat volgens het verkeersreglement verboden is (verkeersregels en     
  verkeersborden). Herinnering brief politie vorig schooljaar. 
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Gelieve dit ook door te geven aan de grootouders of andere personen die leerlingen naar school brengen of 
komen halen. 
 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

 
 


