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Het einde van 2020 nadert…  

 

Het is tijd om even stil te staan bij wat er de voorbije maanden op school gebeurde.  

Het is tijd om even voorzichtig vooruit te kijken naar wat de volgende maanden zal 

gebeuren. 

 

De coronacrisis heeft het ons de voorbije maanden niet makkelijk gemaakt…niet op 

school én ook niet thuis. 

De maatregelen zullen nog een hele tijd moeten opgevolgd worden om het COVIDvirus te 

verslaan.  

Wij durven vragen om deze maatregelen ook thuis streng na te leven tijdens de 

kerstvakantie, zodat we veilig kunnen starten op maandag 4 januari 2021. 

 

Het team Nieuwen Bosch wenst u  

en uw familie 

een veilige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

 

Corona- maatregelen 2021 

 

Vanaf 4 januari: 

De 4 beschermingsmaatregelen blijven van kracht: 

• Handhygiëne 

• Afstand houden 

• Het dragen van een mondmasker door ouders  

en leerkrachten  

• Ventileren in de klasruimtes  

 

- zwemlessen gaan terug door 

- oudercontacten gebeuren telefonisch of online 

- inschrijvingen gebeuren online 
- het WINTERRAPPORT wordt uitgesteld tot vrijdag 

29 januari 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Spelen is leuk en belangrijk!  

 

De nieuwe kleuterspeelplaats is een feit! De kleuters kunnen klimmen en klauteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen is leuk en belangrijk! 

Op onze school houden we van boeken! We lezen in het boekenbos, we lezen in de klas… 

Lezen jullie ook thuis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Classdojo 

 

Nieuwen Bosch brengt het nieuws van de school, van de klas, van de kinderen tot bij de ouders. 

Alle ouders kregen van de klasleerkracht een inlogcode.  

Wie nog hulp nodig heeft om de app te installeren maakt een afspraak met juf Jolien, onze 

brugfiguur.  

 

 

 

 

 

 

 

Zo blijf je op de hoogte van wat er op school of in de klas gebeurt. Op deze manier kan u ook 

makkelijk informatie naar de leerkracht sturen. 



 

Info inschrijvingen 

Voor de basisschool 

Hoe kan u uw kind inschrijven? 

➤ Is uw kind geboren in 2019 en heeft uw kind een broer of zus in de school of werkt u in de 

school? Schrijf in de school zelf in tussen 18 en 29 januari 2021.  

➤ In alle andere gevallen:  

 

1. Meld aan via https://meldjeaanbasis.gent.be  tussen 24 februari 2021 (12u ’s middags) en 19 

maart 2021 (12u ’s middags).  

2. U ontvangt een mail of brief met het resultaat op 26 maart 2021.  

3. Schrijf uw kind in in de school tussen 29 maart en 30 april 2021. 

4. Vanaf 6 mei 2021 starten de vrije inschrijvingen. 

 

Voor het Secundair Onderwijs  

 

Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste 

leerjaar A en eerste leerjaar B) en buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 

(eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) 

Aanmeldingsperiode alle kinderen van 22 maart (12:00  ’s middags) tot en met 21 

april (12:00 ’s middags) 2021 

Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 3 mei 2021 

Inschrijven aangemelde kinderen met 

toewijzing 

van 5 mei tot en met 31 mei 2021 

Start vrije inschrijving 5 mei (9:00) 2021 

https://meldjeaansecundair.gent.be/. 

www.aanmeldensecundairescholen.gent 

                                          

Heb je vragen? 

De directeur en de zorgcoördinatoren, onze brugfiguur of onze secretariaatsmedewerkers en 

uiteraard alle leerkrachten helpen jullie graag! 

 

       

Nieuwe website www.nieuwenbosch.be 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal online gaan na de kerstvakantie!  
 

 

Bosklassen voor L5 en L6 van maandag 26 april tot 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021  

                            

                                                           De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan dit  

                                                                  schooljaar op BOSklassen.  

                                                                  Domaine de Mabaye is een vakantiecentrum gelegen op 2 

                                                                  km van het centrum van Spa, de Parel van de Ardennen. 

                                                                  Het domein bevindt zich aan de rand van het bos van  

                                                                  Mabaye en bestrijkt een oppervlakte van 10 hectaren. 

                                                                  Dit is uiteraard onder voorbehoud van de 

                                                                  coronamaatregelen. 

 

 

 

 

https://meldjeaanbasis.gent.be/
https://meldjeaansecundair.gent.be/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/


Aanpassing datum winterrapport en lenterapport - oudercontacten 

 
Wegens verlenging van de herfstvakantie en de sluiting van de school(CORONA-maatregelen) 
komt de datum voor het winterrapport te snel. Om de kinderen voldoende tijd te geven de 
leerstof te verwerken en in te oefenen worden de data voor het komende winterrapport en 
lenterapport verschoven naar 29 januari en naar 2 april. 
 

 

 

Er gingen al heel wat oudercontacten door tijdens de voorbije maanden, online of op afspraak. 
Ouders die een oudercontact wensen, kunnen ook zelf contact opnemen met de zorgcoördinator 
om een afspraak te maken. 
kleuters: juf Veerle 0471/914316 
eerste, tweede en derde leerjaar: juf Ruth 0472/131236 
vierde, vijfde en zesde leerjaar: juf Stefanie 0472/131258 
 

De schoolpoorten sluiten om 8:25 ! Wees tijdig op school! 

 
  


