
Beste ouder(s), 

 

De herfstvakantie is  voorbij.  

Naar aanleiding van de sterk stijgende besmettingscijfers op lokaal - en nationaal vlak is het 

nemen van bijkomende Coronamaatregelen terug aan de orde. Zie verder in deze 

nieuwsbrief! 

Graag iedereen op tijd op school! Er is een zachte landing voorzien in elke klas ’s morgens 

vanaf 8.20 uur en ’s middags vanaf 13.05 uur. Graag iedereen zeker om 8.30 uur in de klas ’s 

morgens en om 13.15 uur ’s middags. Zo kan elke leerkracht op tijd starten met de lessen! 

Graag wil ik ook even vooruitblikken op de volgende maanden november 2021 en december 

2021. 

Coronamaatregelen: 

Naar aanleiding van de sterk stijgende besmettingscijfers op lokaal - en nationaal vlak is het 
nemen van bijkomende maatregelen op school aan de orde. De motor van de pandemie 
bevindt zich momenteel in de leeftijdsgroep van de basisschool. 
Mondmaskerplicht voor leerkrachten en ondersteuners bij verplaatsingen binnen de school. 
Ouders en bezoekers verplicht mondmasker vanaf de schoolpoort. Leerlingen van het 5de 
leerjaar en 6de  leerjaar dragen vanaf 8 november 2021  binnen opnieuw een mondmasker 
op school.  
Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 
mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke 
contacten vermijden. Er worden vanaf 8 november 2021 enkel nog leerlingen basisonderwijs 
getest als ze symptomen vertonen. Er treedt er vanaf 8 november 2021 bij 4 of meer 
besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit 
betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

Individuele oudercontacten: 

De individuele oudercontacten  (met mondmasker)   gaan door op: 

• Dinsdagavond 9 november 2021 : kans tot individueel oudercontact met 

mondmasker  in de klassen  van het 5de leerjaar en 6de leerjaar tussen 16.00 uur en 

19.00 uur  

• Maandagavond 15 november 2021: kans tot individueel oudercontact met 

mondmasker  in de klassen  van het 1ste leerjaar , 2de leerjaar, 3de leerjaar en 4de 

leerjaar tussen 16.00 uur en 19.00 uur 

• Dinsdagavond 16 november 2021: kans tot individueel oudercontact  met 

mondmasker   in de klassen  van het 3de leerjaar en 4de leerjaar tussen 16.00 uur en 

19.00 uur 



• Dinsdagavond 23 november 2021: kans tot individueel oudercontact met 

mondmasker  in de Bijtjesklas, Uiltjesklas en Vlinderklas tussen 16.00 uur en 19.00 

uur 

De ouders van de Pandaklas en Pimpaljoentjesklas  krijgen de vrije keuze voor het 

individuele oudercontact met mondmasker tussen 15 november 2021 en 17 december 

2021 telkens op een maandag- , dinsdag- of donderdagavond na schooltijd en na 

afspraak met de juf. 

Kalender november 2021/december 2021: 

• Vrijdagavond 19 november 2021: Bingoavond (onder voorbehoud door Corona) 

• Dinsdagavond 23 november 2021: Voorleesavond (onder voorbehoud door Corona) 

• Maandagavond 29 november 2021: Ouderraad om 19.30 uur in voorzaal Cruysduyne 

• Vrijdag 3 december 2021: Sinterklaas (Coronaproof) op bezoek in VBS Duinen 

• Woensdag 8 december 2021: Pedagogische werkdag voor leerkrachten, geen school 

voor alle leerlingen! 

• Donderdag 23 december 2021: Kerstmarkt op VBS Duinen 

 

Bouwwerken:  

Binnenkort plaatsen ze de ramen in het nieuwe tussenblok. De deuropeningen (gang eerste 

leerjaar /gang 3de  graad/ zaal Cruysduyne /gang jongste kleuters) tussen het oude gebouw 

en het nieuwe tussenblok werden gemaakt. Met gipsplaten worden de sanitaire blokken 

verder afgewerkt. De volgende weken zal er een afdak geplaatst worden op de 

buitenspeelplaats. 

De buitenspeelplaats werd opnieuw ecologisch en duurzaam aangelegd met ondersteuning 

van de provincie West- Vlaanderen. Alle grondwerken zijn achter de rug :wandel- en fietspad 

in geborsteld beton, speelberg, afbakening groenzones, aanleg buitenklas,… .  De voorziene 

groenzones zijn mooie graszones geworden . Het groen (planten, bomen, struiken,… ) zal 

samen met de leerlingen, leerkrachten en sympathisanten volgens het plantseizoen worden 

aangeplant. 

De bedoeling is dat via een doorschuifsysteem alle speelplaatsen (binnen- en 

buitenspeelplaats) door de lln. zullen worden gebruikt. Zo kan elke leerling(kleuter/lager) 

genieten van onze nieuwe groene troeven op beide speelplaatsen. 

De buitenspeelplaats is aangelegd met eigen middelen. Wie ons op één of andere manier 

hiervoor financieel wil ondersteunen kan dit nog steeds. Graag hiervoor contact opnemen 

met de directeur via mail directeur@vbsduinen.be of via gsm 0472/339825.  Vanaf 50 euro 

(per m²) kan je reeds een belangrijk duwtje in onze rug geven….  

 

 

mailto:directeur@vbsduinen.be


Pedagogische werkdagen schooljaar 2021-2022: 

Op dinsdag 5 oktober 2021(reeds voorbij), woensdag 8 december 2021 en vrijdag 6 mei 

2022 is er  een pedagogische werkdag voorzien. Op dinsdag 5 oktober 2021, woensdag 8 

december 2021 en vrijdag 6 mei 2022  is er geen school voor alle kleuters en leerlingen van 

het lager. 

 

Vrije dagen schooljaar 2021-2022: 

Op woensdag 25 mei 2022, dinsdag 7 juni 2022 en woensdag 8 juni 2022 is er geen school! 

 

Openingsweekend nieuwe gebouwen VBS Duinen: 

Op vrijdag 22 april 2022, zaterdag 23 april 2022 en zondag 24 april 2022 zetten we onze 

deuren wagenwijd open voor alle leerlingen, ouders, sympathisanten, oud-leerlingen, oud-

leerkrachten en de buurt. Dan kunnen alle nieuwe gebouwen, speelplaatsen bezocht 

worden… Verdere info volgt maar hou deze data reeds vrij! 

 

Opvang: 

De opvang blijft apart voor kleuters (ingang tussen kerk en school 2de deur rechts) en lagere 

school (ingang zaal Cruysduyne) op dezelfde momenten zoals vorig jaar. 

Nieuwe website: 

Naast de facelift van onze infrastructuur en speelplaatsen werd ook onze website 

vernieuwd! 

Je kan steeds een kijkje nemen op www.vbsduinen.be 

 

Met hartelijke groet, 

Tom Doise – Directie VBS Duinen Bredene 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbsduinen.be/

