
 
Machelen, 1 september 2020 

Beste ouders, 

 

Vandaag is het nieuwe schooljaar gestart! 

 

Via een brief op onze website www.dewindroos.net en via mail hebben we reeds 

praktische informatie meegegeven.  

 

Hieronder nog enkele belangrijke zaken: 

 

- Vanaf 1 september zijn de emailadressen van onze school gewijzigd: 

 Onze leerkrachten: voornaam.naam@kov.be  

 School: info.dewindroos@kov.be  

 Directie: directie.dewindroos@kov.be 

 Secretariaat: administratie.dewindroos@kov.be  

- Infoavonden september in kleuter- en lagere school gaan NIET door.  

Het schoolbestuur heeft beslist dat de infoavonden van september in kleuter- en 

lagere school niet mogen doorgaan op de gebruikelijke manier. U mag wel info 

over de klaswerking verwachten op 15 september via de klaspagina op onze 

website.  Ouders die toch een gesprek wensen met de klasleerkrachten kunnen 

steeds een afspraak maken.  

- Fruit op school : ook woensdag fruit meebrengen van thuis. 

Fruitdoosje: alle kinderen kregen vorig schooljaar via het oudercomité een 

fruitdoosje. Wie deze verloren heeft en een nieuw wenst kan dit aankopen op ons 

secretariaat. 

- Drinkfles :  

 Kleuters : net zoals einde vorig schooljaar brengen de kleuters voortaan een 

drinkfles mee naar school. Zo kunnen ze steeds water drinken. Voor meer info 

kan je terecht bij de klasjuf. 

 Lagere school : de kinderen kregen vorig schooljaar van het oudercomité een 

drinkfles.  Wie deze verloren heeft en een nieuwe wenst kan dit aankopen op 

ons secretariaat. 

- Zwemmen : Voor de kinderen van de lagere school is het momenteel nog geen 

zwemmen. Meer informatie volgt van zodra wij deze hebben ontvangen van het 

zwembad. 

- Leerplicht vanaf 5 jaar (kinderen geboren in 2015) vanaf 1 september 

2020: De verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar betekent dat de leerplicht 

voortaan start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter 5 jaar 

geworden is of wordt.  

Voor deze nieuwe leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) geldt er 

een leerplicht van 290 halve dagen aanwezigheid op school. 

- Mogen wij vragen dat ouders voor onze schoolpoorten afstand houden van elkaar 

volgens de veiligheidsvoorschriften. 

 

Volg de klaspagina van uw kind via onze website 
www.dewindroos.net en blijf op de hoogte van alle informatie. 
Hoe doe je dit? Zie achterzijde van deze brief   
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