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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
 Gezonde en veilige levensstijl:
De actie help op, fluo top loopt stilaan ten einde. We bedanken de werkgroep verkeer vanuit het OC
om dit te willen opvolgen en wekelijks de mascotte ter plekke te brengen.
De kinderen keken er steevast naar uit. We proberen zo veel als mogelijk hier sensibiliserend en
positief te werken. Kinderen met hesje krijgen een duim of pluim.
Het is geenszins de bedoeling om kinderen te berispen.
Het resulteert al jaren in het veelvuldig dragen van hesjes en helm.
We blijven echter opmerken dat kinderen van de derde graad dit steeds minder “cool” vinden en er
heel vaak op attent moeten worden gemaakt. Af en toe krijgen we signalen van bezorgde ouders die
oudere kinderen in de buurt zien fietsen of wandelen zonder hesje, zonder licht en/of helm.
Ook bij de fietsvaardigheden zien we vaak fietsen die niet reglementair zijn of niet in orde.
In deze donkere tijden is dit echt van cruciaal belang om veilig op school te raken. Zeker in het drukke
Merelbeke. Daarom een warme oproep om dit effectief op te nemen en te bespreken met uw
kind(eren). Er bestaan al voldoende “coole” alternatieven om gezien te worden. Alhoewel “cool” niet
opweegt tegen veiligheid.

 Corona update:
-

-

We gaan er nog steeds vanuit dat alle leerlingen na de krokusvakantie terug plaats nemen in de
klas en op de schoolbanken.
Gisteren sensibiliseerden we kinderen van L5/L6 over mondmaskergebruik.
We danken apotheker Van Driessche en de mama van kleuter Aïko voor de duiding en de
aanlevering van 90 kindermaskers en bijhorende zakje om het mondmasker in op te bergen.
Zij zullen dit enkel verplicht moeten dragen bij een besmetting van de leerkracht of klasgenoot
of wanneer iemand uit de klas in quarantaine dient te gaan. Dan worden zij verplicht om dit 14
dagen te dragen in de klas en buiten op de speelplaats. Het spreekt voor zich dat ouders zelf
kunnen beslissen om dit preventief toch op te leggen aan hun kind.
Bij het overleg met de gemeente kregen we te horen dat er mogelijks maatregelen zullen
volgen omtrent buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 12.
Ook de voor- en naschoolse opvang zal kinderen van L5/L6 verplicht apart moeten opvangen
vanuit hun draaiboeken van Kind en gezin. We houden jullie op de hoogte over de wijzigingen
in aanpak.

 Gedichtenweek op school deze week
Deze week en volgende week krijgen de leerlingen en de klas steevast een opdracht aan het begin van
de dag. Kinderen worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met gedichten.
Zo moeten ze bijvoorbeeld op zoek naar de ontbrekende woorden.
Op het einde van de dag kunnen ze dan het originele en volledige gedicht terugvinden op een locatie
op deze school. Gisteren bevond het zich in de toiletten.
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 Vriendschapsweek 2019 ( 05/02 tot en met 12/02 )
Taal en complimenten geven staan in deze week centraal. We gebruiken taal om elkaar complimenten
te geven, maar ook om ruzies op te lossen, misverstanden uit te klaren en STOP te zeggen tegen pesten. Verder info volgt.


Internationale dag van de moedertaal (21/2) : oproep naar ouders en grootouders

Vanuit onze werkgroep “talenbeleid” doen we volgende week een oproep naar ouders en
grootouders om een verhaal/prentenboek/gedicht voor te lezen in hun moedertaal.
Ook dialecten zijn meer dan welkom. Op deze manier willen we kinderen vertrouwd maken met
verschillende talen en hen goesting doen krijgen om andere talen te leren en te beheersen. Door corona
kan dit niet “live”, maar daarom vragen we om een filmpje te maken van dit moment en het aan te
leveren aan de school. Verdere info volgt. Ik ben benieuwd!


Instappers 1 februari

We heten Ebrar, Roos, Lune en Jos van harte welkom op onze school. We zullen er goed voor zorgen.
Door covid kunnen we ons infomoment voor instappers na februari (27/01) niet laten doorgaan.
Wij voorzien voor hen en ook voor alle andere geïnteresseerde ouders een promofilm over onze
kleuterwerking en bezorgen elke ouder ook de gepaste info digitaal.


Inschrijvingen op onze school : info geboortejaar 2019

-

Inschrijving broers en zussen : tussen 18/01 en 29/01, wij noteerden 30
broer(s)/zus(sen) of kinderen van personeel.
Vrije inschrijvingen : aanmelden tussen 24/02 en 19/03 online, hier hebben we
dus nog 12 vrije plaatsen

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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