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Beste ouders en grootouders
Eetfestijn
Een welgemeende “dank u wel” aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om van dit eetfestijn
(alweer) een succes te maken. Bedankt ook aan alle mensen die op deze manier de school een duwtje in
de rug hebben gegeven. Want zonder jullie was er niks om te organiseren.
Het eten was lekker, de bediening vlot, de bar geslaagd.
Fijn dat nieuwe ouders steeds meer en meer de regie van het oudercomité in handen nemen.
Ik ben er gerust in dat de opvolging verzekerd is.
Sneeuwklassen: wijnverkoop (zie ook afzonderlijke flyer)
Na de herfstvakantie start de wijnverkoopactie ten voordele van onze sneeuwklassers die in januari
opnieuw richting de sneeuw vertrekken. De wijnverkoop zal duren tot en met 6 december.
Wij kunnen meedelen dat dit nog steeds dezelfde wijn is , maar nu een jaartje ouder.
We bieden ook voor de eerste keer alcoholvrije wijn aan, op vraag van ouders die geen alcohol nuttigen.
Met de opbrengst van deze actie kopen we onder andere de noodzakelijke skipassen aan voor de
sneeuwklassen. De vijfde en zesde klassers wensen jullie nu reeds oprecht te bedanken voor jullie steun
De afhaling zal opnieuw bij wijnhuis Bollaert doorgaan op zaterdag 11 december.
Verkeersactie : helm op , fluo TOP
Na de vakantie mogen jullie opnieuw kennis maken aan de schoolpoort met ons oudercomité , in het
bijzonder de werkgroep “verkeer.” Zij starten dan de actie “ helm op , fluo TOP “ op die zal lopen tot
aan de krokusvakantie. In de boekentas zit een flyer met alle nodige uitleg.
Op maandag 8 november zal de werkgroep elke klas komen motiveren en warm maken om deel te nemen
en zo zich veilig in het verkeer te begeven.

Instappers na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie verwelkomen wij graag : Mathew, Jasper, Gaston, Hektor, Andreas, Raoul, Vince en
Liam. Jullie zijn meer dan welkom bij ons op school! We zullen er goed zorg voor dragen.
Op onze website komen weldra de nieuwe data voor inschrijvingen van het geboortejaar 2020.
 Broer(s), zus(sen): tussen 17 en 28 januari, het secretariaat contacteert jullie hieromtrent
 Vrije inschrijvingen: vanaf 16 februari tot en met 16 maart via https://meldjeaanbasis.gent.be/

Acties november en december
In september en oktober stond bewegen centraal. Bewegingstussendoortjes, lopen in en rondom de
schoolomgeving, sportsnack, ….
In november en december staat solidariteit centraal.
Elke klas zal zijn eigen doel kiezen en dit uitwerken.
Op bezoek naar het bejaardentehuis, inzamelingsactie MIA, de Heldentoer van de Rode Neuzen actie,
warmste week, … zijn enkele voorbeelden uit het verleden.
Meer info volgt via de klasjuf of meester.

Rapporteren en evalueren
Fase 2 is van start gegaan. Ons rapport heeft een heuse make-over gekregen.
De begeleidende brief in de map informeert jullie hierover.
In een volgende fase bekijken hoe we verder kunnen groeien m.b.t. het talentenportfolio.
Team info
Juf Annelies is terug van weggeweest, juf Chloé staat inmiddels in de basisschool van Bottelare tot aan
de paasvakantie.
Meester Peter blijft afwezig wegens revalidatie, meester Matthias blijft hem vervangen.
Hij doet dit goed.
Juf Veronique zal vanaf november officieel met pensioen gaan omwille van medische redenen.
We zullen haar op het einde va het schooljaar vieren met alles erop en eraan.

Covid update
-

-

Vanaf 8 november is er een algemene mondmaskerplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar alsook de leerkracht. Wanneer kinderen aan hun bank zitten mogen ze het masker afzetten.
( ventilatie en afstand zal belangrijk zijn ) Tijdens de speeltijd en het eten vragen we dit ook niet.
Zo houden we het haalbaar voor alle kinderen.
Vanaf 8 november zal een klas pas in quarantaine hoeven te gaan vanaf 4 besmettingen in 1 week.
Zij gaan dan een volledige week in quarantaine.
Vanaf 8 november worden enkel nog kinderen getest wanneer ze symptomen vertonen.
Een maximale verluchting blijft zeer belangrijk, we zullen dan ook L5 en L6 voorzien van een eigen
co2 meter. Nu wordt er één gedeeld per leerjaar.

Belangrijke data:
 8/11: schoolfotograaf
 12/11: gewone lesdag, geen opvang door Vlerkopvang die dag, zij
nemen dan een brugdag
 In de week van 15/11 : digitale oudercontacten voor het lager
 In de week van 22/11 : digitale oudercontacten voor de kleuters
 17/12 Sprookjestocht

Warme groet
Het schoolteam

