
             

 

Beste ouders 

 

1 september nadert met rasse schreden, we zijn op het Sleutelhof volop bezig met de laatste 
voorbereidingen om jullie kinderen een fijn, leerrijk èn veilig schooljaar te bezorgen. 

Ons jaarthema voor het schooljaar 2020-2021: één en al kleur!  

 

Kinderen houden van kleuren, kinderen leren over kleuren, kinderen 
zijn positief, kleuren in de kunst, hoofd- en bijkleuren, kleuren in onze 
interculturele wereld dichtbij en verder weg, kleuren van de 
regenboog, kleur leren bekennen, kleurcodes in het Corona-verhaal 
… 

 

We zijn blij dat we het schooljaar kunnen starten met alle kinderen voltijds op school (code geel). We 
starten met 275 leerlingen in kleuterschool en lagere school samen, een aantal nieuwe leerlingen bij 
de instappertjes, maar ook bij de oudste kleuters en in de lagere school. Welkom allemaal! 

Binnen de schoolmuren zullen we vrij normaal aan de slag kunnen. Natuurlijk blijft er veel aandacht 
gaan naar handhygiëne, goede ventilatie in de klassen, buitenactiviteiten, social distancing tussen 
volwassenen in het belang van de gezondheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Natuurlijk zijn er opnieuw beperkingen, vooral in het contact met de volwassenen en dus ook jullie 
ouders. 

De voorziene openklasdag van 27 augustus en de info-avond van 3 september kunnen niet doorgaan. 
We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen door de informatie op de schoolwebsite, via gimme 
(klas- en schoolorganisatie), via de whatsapp groep ‘Sleutelhof info’ en eventuele whatsappgroepen 
per klas. Belangrijk hier is het steeds up to date kunnen houden van uw contactgegevens. Op 1 
september krijgt u als ouders wat huiswerk, o.a. een pagina waarop u de meest recente gegevens 
kan invullen. Mogen we vragen om dit zo snel mogelijk terug te bezorgen en bij wijzigingen dit steeds 
dadelijk door te geven? 

Ga alvast een kijkje nemen op de schoolwebsite over de info over de klaswerking! U vindt dit terug 
in het menu bij ‘opstart schooljaar 2020-2021’.  

Het brengen en halen van de kinderen is een aandachtspunt, waarover meer in het eerste 
document: Corona – schoolorganisatie (1 september en vanaf 2 september). 

In een tweede document leggen we u uit wat code geel, oranje, rood voor onze school betekent. 

In een derde document herhalen we de belangrijkste regels rond gezond naar school komen. 



Natuurlijk blijven we bereikbaar voor alle vragen en opmerkingen. Indien nodig kunnen ouders op 
afspraak wel op school komen (in code geel en oranje). U neemt hiervoor contact via de 
klasleerkracht 

We kijken uit naar 1 september èn het nieuwe schooljaar! We verwachten alle leerlingen tussen 
8u20 en 8u35 op de afgesproken plaatsen. 

Met vriendelijke groeten 
 

 

Tine Hendrickx 

Directie 

0499 999 554 - 03 888 01 69 

directeur@sleutelhof.be 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


