
         

            Houthalen, 25 augustus 2022 

 

Betreft: Terug naar school op 1 september 

 

Beste ouder(s), 

 
De zomervakantie zit er bijna op. We kijken er naar uit om onze kinderen terug op school te 

verwelkomen! Een jaar vol nieuwe belevenissen ligt voor ons. Onze leerkrachten hebben heel veel zin 

om er weer stevig in te vliegen, samen met jullie allemaal. Want... vliegen zullen we doen! “Veel 

pluimen maken sterke vleugels” is ons jaarthema.  

Het wordt een schooljaar waarin we samen op weg gaan, waarin we geen enkele vogel achterlaten. 

Een schooljaar waarin onze leerlingen hun vleugels kunnen spreiden en waarin we iedereen onder 

onze vleugels nemen. Zo gaan we er voor zorgen dat onze leerlingen van het 1ste leerjaar en onze 

nieuwkomertjes zich vlug thuis zullen voelen op “De Griffel”. 

 

Gelukkig kennen de coronacijfers op dit moment een gunstig verloop. Daarom heeft onze regering de 

coronabarometer nog steeds gedeactiveerd en mogen we “normaal” opstarten. Indien er iets wijzigt, 

brengen we u vanzelfsprekend tijdig hierover op de hoogte.  

 

Maximaal verluchten, ventileren én een goede handhygiëne blijven voor ons toch belangrijke 

maatregelen die we dan ook blijven handhaven op onze school. 

We vragen u ook om het secretariaat onmiddellijk te verwittigen indien er in uw gezin een 

(vermoeden van) besmetting is. Dan kunnen wij de nodige maatregelen nemen en blijft de school 

een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. 

 

Met deze brief wil ik u verder informeren over enkele praktische regelingen en het verloop op 1 

september. Ik wil u nu al bedanken om hier rekening mee te houden.  

 

Leerlingen komen ‘s morgens naar school (begin van de lesdag) 

• We promoten om te voet of met de fiets naar school komen. 

• Alle leerlingen van het 2de t.e.m. 6de leerjaar betreden op 1 september de school tussen 

8.25u. en 8.40u. Ze komen allemaal binnen langs de toegangspoort van de eigen speelplaats 

(eventueel in gezelschap van mama en/ of papa). Broers of zussen mogen elkaar wel 

vergezellen bij het binnenkomen langs één van de toegangspoorten. De leerlingen nemen bij 

het horen van het eerste belsignaal (om 8.40u.) afscheid van mama of papa.   

Om 8.40u. trappen we met alle leerlingen en leerkrachten het schooljaar feestelijk op gang 

en dit op de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Voor dit startmoment nemen de 

leerlingen plaats onder het afdak van deze speelplaats.  

• Opgelet! Enkel op de eerste schooldag verwachten we onze jongens en meisjes van het 1ste 

leerjaar pas om 9.00u. op school. Zij mogen dan, samen met mama en/ of papa, de 

speelplaats betreden.  (De leerlingen van de andere klassen zitten dan al in de eigen klas. We 

hopen zo het begin voor deze leerlingen aangenaam en rustig te laten verlopen). De directeur 

zal deze kinderen en ouders toespreken en welkom heten. Daarna zal de klasjuf de kinderen 

verzamelen en samen met hun naar de klas gaan. Mama of papa blijven buiten op de 

speelplaats en wuiven hun oogappel uit. Vanaf 2 september betreden ook deze jongens en 

meisjes de school zelfstandig en alleen. 

 

 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

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


Leerlingen verlaten ’s avonds de school (einde van de lesdag) 

• We organiseren opnieuw avondrijen voor al onze klassen. De leerlingen zullen de school 

verlaten onder begeleiding van leerkrachten om 15.15u. Ze worden naar de grote boom 

gebracht of worden overgezet op de oversteekplaatsen. Uw kind zal nog een brief 

meekrijgen waarop u kan aanduiden met welke rij u wenst dat uw kind de school verlaat. 

• Fietsers hebben voorrang en mogen de school eerst verlaten!  

• Best dat maar 1 (groot)ouder de kinderen komt ophalen. We willen crowding vermijden. 

• De wachtende (groot)ouders laten de doorgangen voor de rijen vrij. 

• Kinderen, die naar de naschoolse opvang moeten, worden door een leerkracht naar deze 

plaats (eetzaal 1ste, 2de en 3de leerjaar) gebracht. 

• Ook de kinderen die niet worden afgehaald om 15.30u. zullen door onze leerkrachten naar 

de naschoolse opvang worden gebracht. 

Ouders op school 

• Maak steeds een afspraak indien u een personeelslid of de directeur wenst te spreken. 

• In september organiseren we info- avonden. Deze infoavonden zijn een AANRADER want zo 

kunnen we met elkaar kennismaken, de klaswerking van jullie zoon of dochter wordt 

uiteengezet en de klasleerkracht geeft ook nog praktische informatie mee. De uitnodigingen 

voor deze infoavonden worden u spoedig bezorgd. 

Verjaardagen en traktaties 

Voor een kind is jarig zijn één van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Vaak trakteert de 

jarige dan. Om te voorkomen dat de kinderen elkaar overstelpen met geschenkjes, elkaar 

teleurstellen of aanzetten tot snoepen, hebben we reeds vele jaren geleden besloten dat de 

kinderen geen speelgoed of snoep mogen uitdelen (zie schooleigen infobrochure, bij punt 2.9). 

We willen deze schoolafspraak blijven handhaven omdat we de gezondheid van onze leerlingen heel 

belangrijk vinden. En omdat we op "De Griffel" het samen feestvieren en de jarige in het middelpunt 

plaatsen waardevoller vinden dan al het materiële daaromheen. 

De laatste tijd gebeurt het meer en meer dat cadeautjes in de traktaties zijn verwerkt of dat er 

snoep wordt meegebracht. Wij stellen ook vast dat deze geschenkjes almaar duurder worden. Dit 

"opbod" van snoep en cadeautjes zouden medeleerlingen (en hun ouders) in verlegenheid kunnen 

brengen.  

Daarom hanteren we volgende afspraken: 

• We verplichten zeker geen traktatie bij verjaardagen!  

• Al kunnen we ons voorstellen dat kinderen graag iets willen delen met hun klasgenootjes.  

• Overdrijf a.u.b. niet met deze traktatie!  

• Een traktatie mag, enkel met een gezonde hap of koek, d.w.z. geen snoep, ijs, chips, 

schoolgerief, speelgoedjes …  

Ongezonde traktaties en cadeautjes worden niet uitgedeeld. Geef dit dus a.u.b. niet 

mee aan uw kind.  

Om te vermijden dat we uw kind (en u) moeten teleurstellen op zijn/ haar verjaardag vragen we u 

dus om de afspraken i.v.m. verjaardagen te respecteren. Dan zal uw kind, samen met de 

klasgenootjes, een fijne verjaardag beleven op school. 

Aandacht voor het milieu 

• We blijven op onze school oog hebben voor het milieu…  

• Daarom kiezen wij voor: de brooddoos, koekendoos en de drinkbus. 

• Brikjes, blikjes en verpakkingen worden NIET toegelaten! Dankzij jullie hulp kunnen onze 

kinderen leren deze afspraak na te leven! 

• We vragen ook om ALLE brooddozen, drinkbusjes, turnzakjes, turnpantoffels, enz. te 

voorzien met de NAAM van uw kind. Zo kunnen we gevonden voorwerpen meteen terug aan 

de eigenaar bezorgen. 

 

Turn T- shirten 

• Onze turnleerkrachten zullen onze leerlingen in de loop van de eerste schoolweek nog een 

briefje meegeven.  

https://www.degriffel-hh.be/wp-content/uploads/2022/06/Infobrochure-De-Griffel-2022-2023.pdf


• Met dit briefje kan u aangeven of uw kind, al dan niet, nog een T- shirt nodig heeft . 

• Onze turnleerkrachten zullen dan het shirt, samen met het kind, passen en meteen 

meegeven. 

• De kosten voor dit T- shirt (8 euro) wordt dan automatisch toegevoegd aan de 

schoolrekening (nooit cash!). 

Verder nog belangrijk: 
• Gelieve uw mails of de schoolwebsite regelmatig te checken. 

• Ouders van leerlingen die ziek worden op school worden meteen gecontacteerd om hen af 

te halen. De leerlingen met COVID 19-symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in 

een apart lokaal in afzondering geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben.  

 

Herinnering: Op maandag 29/08 tussen 16.30u. tot 17.30u. vinden onze kennismakingsmomenten 

plaats. U kan dan, samen met uw kind, komen kennismaken met de nieuwe klasleerkracht. 

 

We hopen dat schooljaar 2022-2023 een gezond, fijn en leerrijk jaar wordt voor alle 

Griffelkinderen! Laten we er samen een gelukkig schooljaar van maken! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directeur) 


