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SCHOOLNIEUWS   september 2020            

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
 

 Doorlichting op school 
Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt de inspectie langs op onze school voor een proefdoorlich-

ting. Onze zorgwerking in de klas en daarbuiten wordt onder de loep genomen alsook onze gedragen 

visie en kwaliteitsbepaling.  

Bedankt alvast om de enquête in te vullen. Wie het nog niet deed, jullie hebben nog tijd tot en met 4 

oktober 2020.  

Het leerlingenparlement zal de inspecteurs te woord staan alsook ons kernteam.  

Dit kernteam is een afvaardiging van alle leerkrachten en bestaat uit juf Marleen,  

Caroline, Annelies en meester William. Ook het zorgteam en CLB komt uitvoerig aan bod.  

Na de doorlichting krijgen jullie feedback omtrent onze troeven en werkpunten.  

 

Kinderen zullen hier weinig of geen last van ondervinden. Inspecteurs lopen klassen binnen en buiten 

en hebben gesprekken nadien met sommige leerkrachten om te kijken of de visie overeenkomt met de 

praktijk.  

 

 Corona update en wijzigingen binnen de normale schoolwerking 

N.a.v. corona hebben we het zwemmen en vooral de praktische regeling moeten aanpassen 

om zo minder kinderen in de gemeenschappelijke kleedkamers te hebben tegelijkertijd.  

We opteerden met ons team om elke leerling even veel aanbod te geven ongeacht de leeftijd. 

Graag de kalender goed in de gaten houden, maandag waren er maar liefst 12 kinderen die 

geen zwemzak bij hadden. Dit bezorgt ons extra problemen aangezien deze kinderen niet mee 

mogen gaan naar het zwembad. Leerkrachten dienen dan een extra takenpakket klaar te heb-

ben voor deze leerlingen en zij dienen aan te sluiten in de gang bij een klas van L1/2/3 aange-

zien we geen klasbubbels mogen mengen. Een warme oproep dus om steeds de zwemzak mee 

te hebben. Een verantwoordelijkheid voor de kinderen van L4/5/6, maar een beetje sturing in 

het begin van het schooljaar kan geen kwaad.  

 

In de refter blijft het ook druk, het systeem staat bijna op punt, maar zorgt voor extra lawaai 

en drukte waardoor we intern beslisten dat kinderen pas rustig mogen praten van zodra  

iedereen binnen is en begonnen met eten. Kinderen weten ook als ze dit zelf niet in de hand 

kunnen houden dat er af en toe zal worden over gegaan tot volledige stilte.  

We merken deze drukte en lawaai overal in onze school op. Kinderen zijn niet meer gewoon 

om stil te zijn in de rij en de gangen en zelfs in de klas. De regelmaat van vroeger is een  

beetje verdwenen door het afstandsonderwijs. Begrijpelijk! We zetten hier op in tijdens de 

maand oktober. Een rustige werksfeer en houding in elke klas en het respecteren en opvolgen 

van afspraken in de rij.  

 

We helpen jullie graag herinneren aan het feit dat ramen steeds open staan ( op een kier en 

tijdens speeltijden en middagpauze volledig open) en open blijven staan tijdens de winter.  

Dit zal er voor zorgen dat de constante temperatuur van 22° niet zal gehaald worden.  

Zorg er dus steeds voor dat jouw kind(eren) warm aangekleed zijn.  

We volgen de co2 op met meters en sturen bij waar kan en mogelijk is.  
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 Oudercomité PJC  

Midden oktober stellen we aan de ouders de klasmeter voor. Dit zal gebeuren via de  

klasnieuwsmail. Op dit moment wachten we nog op enkele blaadjes.  

In de konijntjesklas en bijtjesklas hebben we tot dusver nog niemand gevonden die deze taak 

op zich wil nemen. Laat gerust weten wanneer je toch deze taak wil opnemen. Het zou voor 

ons een grote hulp zijn.  

 

We melden ook met droefheid de annulering van de lichtjeswandeling. We krijgen hier geen 

toestemming voor vanuit de gemeente aangezien dit gecombineerd was met een drankje en 

hapje onderweg.  

 

Ik hoop van ganser harte dat het praatcafé met ouders andere ideeën genereert voor onze 

school.  

 

 Sneeuwklassen: update  

Binnenkort start de wijnverkoop opnieuw ten voordele van de sneeuwklassen.  

Deze sneeuwklassen gaan momenteel nog steeds door en zullen plaats vinden in maart voor 

L5 en L6.  

Wij kregen ook de toestemming van bijna alle kinderen uit L3/4 om mee te gaan op  

sneeuwklassen in 2023.  

Slechts 2 kinderen twijfelen zelf nog, maar schrijven zich voorlopig al in en wennen  

stelselmatig aan het idee en worden elk jaar, volgens mij, enthousiaster om mee te gaan.  

 

 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl 

Binnenkort start opnieuw de actie “helm op, fluo top!”.  

Ondertussen zullen we met onze werkgroep binnen de school en vanuit de werkgroep verkeer 

van het OC een volledige leerlijn opstellen om zich veilig in het verkeer te begeven, startende 

vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.  

 

 Ter herinnering :  

 

- 5/10 = dag van de leerkracht + brandevacuatie op school (jaarlijkse oefening) 

- Pedagogische studiedag op maandag 19/10 

- Tijdig op school aanwezig zijn: dagelijks dienen wij 10 tot 15 kinderen tot in de 

klas te brengen. Dit is tijdrovend voor het secretariaat en stoort de serene klaswer-

king en start van de dag.  

- Graag ook alles naamtekenen van materialen en kledij. De verloren voorwerpen 

puilen uit. Brooddozen zonder naam zorgen soms voor problemen. Zo hebben we 

deze week een voorval gehad waarbij iemand de inhoud van de brooddoos had op-

gegeten terwijl de doos van een andere leerling was. Dit zorgt voor vervelende si-

tuaties waar we steeds voor een oplossing zorgen, maar die voor de betrokken kin-

deren niet fijn is.  

 

Bedankt om, samen met ons, te bouwen aan de toekomst van jullie kind(eren). 

Samen staan we sterk en kunnen we elk kind doen groeien.  

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


