
 

      Houthalen-Helchteren, 23 juni 2020 

 

Betreft: informatie einde schooljaar 

 

Beste ouder(s), 

 

Het schooljaar loopt stilaan ten einde.  Alle kinderen hebben de voorbije tien 

maanden het beste van zichzelf gegeven. 

 

De laatste maanden waren een uitdaging. Het was een tijd van oppassen, aanpassen, 

zorgen, flexibel zijn, ongerust zijn, vertrouwen hebben, grenzen verleggen, ... Maar 

het was bovenal een jaar waarin we heel veel geleerd hebben, zij het de laatste drie 

maanden op afstand. 

 

Ze hebben het toch maar gedaan, onze leerlingen: 

 ... helemaal alleen en zonder mama of papa de speelplaats op lopen; 

 ... ontvangen worden door leerkrachten die er toch een beetje eng uitzien,     

  zo met een mondmasker op en gewapend met ontsmettingsalcohol; 

 ... steeds de belijning volgen, nooit in groepjes blijven staan, altijd de      

 handen wassen, niemand aanraken, mooi blijven zitten!...” 

 

We zijn daarom heel trots op onze leerlingen want ze hebben het fantastisch gedaan. 

 

We willen ook alle ouders bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en de 

positieve medewerking tijdens het afgelopen schooljaar. 

 

Op dit moment weten we nog niet of de huidige veiligheidsmaatregelen ook nog zullen 

gelden in september van het volgende schooljaar. Voorlopig gaan we uit van een 

normaal schoolverloop. 

 

Met deze brief wil ik u nog enkele praktische afspraken en belangrijke data 

meegeven : 

 

• Op dinsdag 30 juni begint de vakantie voor de kinderen rond het middaguur. In 

de namiddag is er geen noodopvang, maar kunnen de kinderen terecht in de 

buitenschoolse kinderopvang. De leerkrachten zijn in de school aanwezig en, 

indien nodig, nog te bereiken voor u tussen 13u20 en 15u15. 

• Wilt u er aub voor zorgen dat alle materialen (boeken, atlassen,…)  terug op 

onze school raken?  

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


• Enkel de ouders van onze leerlingen van het 6de leerjaar zullen nog een laatste 

schoolfactuur digitaal ontvangen. Het betreft de laatste betalingsschijf van de 

zeeklassen. De overige leerjaren hebben de afgelopen periode geen betalende 

activiteiten meer gehad.  

• Op donderdag 27 augustus vindt onze kennismakingsdag plaats. U kan dan 

kennismaken met de nieuwe juf of meester van uw kind(eren). Kom dan, samen 

met uw kind, zeker een kijkje nemen. Op dit moment is het nog koffiedik kijken 

op welke manier deze dag kan plaatsvinden. Met welke veiligheidsmaatregelen 

zullen we dan nog rekening moeten houden? Wanneer we hier meer over weten, 

zullen we u nog extra informeren met een brief. We kiezen, voor de zekerheid, 

toch al voor een voorzichtigere aanpak: 

We gaan deze kennismakingsmomenten spreiden: 

✓ 17.00u.- 18.00u.: 1ste en 4de leerjaar 

✓ 18.00u.- 19.00u.: 2de en 5de leerjaar 

✓ 19.00u.- 20.00u.: 3de en 6de leerjaar 

• Op bladzijde 2 vindt u de kalender met de vrije dagen en de pedagogische 

studiedagen voor het schooljaar 2020-2021. Dit overzicht kan u thuis op het 

prikbord hangen. 

• De benodigdheden voor volgend schooljaar vindt u op bladzijde 3. 

 

Het Griffelteam wenst alle kinderen een welverdiende vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het schoolteam 
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SCHOOLGERIEF 
 

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Materialen die de leerlingen nodig hebben 

om de eindtermen van het lager onderwijs te bereiken, zijn volledig ten koste van de school. 

Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, ..  

Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen. 

Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv. boekentas, turnzak, mappen,..) moet u zélf 

aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven. 

U vindt hieronder een opsomming met de materialen per leerjaar waarvoor u zelf zorgt bij de 

start van het nieuwe schooljaar: 

 
2de leerjaar 1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen) 

2 doosjes (om kaartjes thuis in te bewaren) 

1 doos papieren zakdoekjes of tissues 

1 lege pennenzak voor de stiften en kleurpotloden van de school 

3de leerjaar 3 gewone ringmappen (+/- 3cm rugdikte) 

1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen) 

1 lege pennenzak voor de stiften en kleurpotloden van de school 

4de leerjaar 2 gewone ringmappen (+/- 3cm rugdikte) 

1 dunne ringmap (+/- 1 cm rugdikte) 

1 huiswerkmap A4 (met elastiek) 

2 blanco rollers (geen vloeibare) 

1 lege (pennen)zak voor schoolstiften en –kleurtjes 

5de leerjaar 3 ringmappen met kleine ringen 

1 stevige huiswerkmap A4  

1 blanco roller (geen vloeibare) 

Kaftpapier 

6de leerjaar 1 ringmap met grote ringen (geen hefboommap) 

3 ringmappen met kleine ringen 

1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen) 

1 blanco roller (geen vloeibare) 

Kaftpapier 

etiketten 

LO witte gymschoenen (met elastiek) 

een zwarte of donkerblauwe short 

het T-shirt met embleem van de school is verplicht (kostprijs: 8 euro) 

elastiek voor lange haren 

 

Als u op het einde van de zomervakantie de eerste schoolaankopen doet, neemt u best deze 

brief nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten. 

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de 

website www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met 

praktische vragen kunt u ook in onze school terecht. 

  

 

http://www.schoolkosten.be/

