Vrije gesubsidieerde basisschool
Hullaertstraat 2
9880 Aalter - Lotenhulle
tel: 051/68 94 87

maandag 19 oktober 2020

Nieuwsbrief aan onze ouders
Op school zijn het alweer drukke tijden. Graag jullie aandacht voor volgende zaken.

Oudercontacten in de lagere school
De oudercontacten worden door de leerkrachten gepland en kunnen in principe gewoon doorgaan zolang
de school in code geel kan blijven verder werken. Wij voorzien dit tot aan de herfstvakantie tenzij we
versneld verplicht worden over te schakelen naar code oranje door bijkomende omstandigheden.
Toch vragen we n.a.v. corona jullie bijzondere aandacht voor een aantal zaken zowel naar preventieve
maatregelen als naar organisatie.
• Kom deze keer bij voorkeur met één persoon naar het oudercontact zodat het nooit te druk
wordt. Voor gescheiden ouders kan hier ev. een uitzondering gemaakt worden als de informatie
moeilijk kan gedeeld worden. Dit bespreek je met de titularis van je kind.
• Er wordt maximaal een kwartier voorzien per kind. We proberen ons aan deze tijden te houden
zodat het nooit te druk wordt. Houd hier aub. rekening mee.
• Kom op tijd naar het oudercontact van je kind maar ook niet te vroeg. Wachten doe je bij voorkeur
buiten. Per klas zal een lijst uithangen met de uren waarop je verwacht wordt. Raadpleeg
deze lijst vooraleer je naar boven gaat. Houd ook buiten je mondmasker aan op de
schoolterreinen en houd afstand van andere volwassenen.
• Tussentijds zal de leerkracht de plek waar de ouder zit telkens afwassen. .
• Draag zeker een mondmasker en houd afstand van andere volwassenen
• Ontsmet je handen vooraleer je een gebouw/klas binnen gaat.
Samen kunnen we zorgen voor een corona-proof gesprek. Bedankt voor jullie medewerking hiervoor.

Werken met het nieuwe leerplan ZILL
ZILL staat voor ‘ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN!’
Zowel in de kleuter- als lagere school werken we volgens
dit nieuwe leerplan. We richten ons daarbij op de
harmonische ontwikkeling van elk kind.
We investeren daarom binnen 10 ontwikkelvelden op
kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen
nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren
in de hen omringende wereld.
Meer info zal je vernemen op het oudercontact in de
kleuterschool en lagere school. Bij het rapport in de lagere
school zal nog meer info hierover gegeven worden. Lees
deze best eens door.
Tijdens de lessen komen deze ontwikkelvelden
geïntegreerd aan bod. Er wordt niet over elk veld apart les
gegeven. ZILL beoogt vooral de samenhang tussen de
verschillende velden om kinderen tot ontwikkeling te
brengen.

Opendeurdag nieuwe peuters
Op de opendeurdag van maandag 26 oktober 2020 van 17.00 tot 19.00 nodigen we enkel de
instappertjes uit die starten na de herfstvakantie. Zo wordt het nooit te druk en kunnen we de
coronamaatregelen correct opvolgen.

Kandidaten schoolraad
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De school zoekt nog een kandidaat ouder die tot eind van het schooljaar in het adviesorgaan van
de schoolraad wil zitten als vertegenwoordiger van de oudergeleding. Interesse melden kan bij de
directie.
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Uitgaan van de school
In de lagere school wachten de leerlingen de eerste vijf minuten voor de veiligheid onder het afdak. Daarna
kunnen ze op de plek voor de bomen even spelen. Kom tot halfweg de speelplaats om de leerlingen te
zien. Roep niet van door de afsluiting dat de leerlingen naar de uitgang moeten komen.
We vragen uitdrukkelijk dat kinderen die afgehaald zijn bij hun begeleider blijven op het schoolterrein. Zo
behouden we overzicht en vermijden we dat kinderen met anderen meegaan.
’s Morgens bij het toekomen van de kinderen, nemen kinderen van de lagere school afscheid aan de
ingangspoort in de Hullaertstraat. Ze gaan alleen naar de speelplaats. Kleuters kunnen begeleid worden
tot aan het kleuterpoortje.
Momenteel vragen we dit om grote groepen mensen te vermijden.
Waarschijnlijk zullen we het toelaten van ouders op school nog moeten aanpassen eens we in code
‘oranje’ aan de slag moeten gaan.

Spullen die op school niet thuishoren
Ruilgoederen zoals Pokémonkaarten, autootjes en andere gadgets worden niet meegebracht naar school.
Ze leiden te vaak tot onenigheid en ruzie.
Ook GSM’s en andere toestellen waarmee foto’s kunnen genomen worden of waarmee kan gefilmd worden
(bv. een kidizoom) zijn op school verboden en mogen geenszins meegebracht worden door de kinderen.
Men schendt er de privacy mee van zowel volwassenen als van andere kinderen als men ze gebruikt.
Voor het maken van foto’s of voor het filmen op school, dient steeds toestemming gevraagd te worden.

Varia
•

Vergeten jassen
Het is eind oktober en in de lange gang hangen reeds 10-tallen jassen en sweaters waarvan we de
eigenaar niet kennen. Gelieve samen met uw kind eens te controleren of er spullen van jullie bij zijn.
Spullen naamtekenen kan helpen om de eigenaars van deze kledij terug te vinden.

•

Verloren sleutels
Een verloren sleutel met ster werd binnengebracht op school. De eigenaar kan hem komen afhalen
op school.

•

Bestellingen warme maaltijden.
Wisselingen in de bestellingen van de maaltijden kunnen maandelijks. Gelieve telkens de laatste
week voor het begin van een nieuwe maand de wijzigingen door te geven aan de titularis van je
kind. Voor de maand november verwachten we de veranderingen ten laatste op dinsdag 27
oktober.
Een verandering omwille van een noodsituatie kan altijd doorgegeven worden. Gelieve hiervoor
contact op te nemen met de directie.

Data om te onthouden:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Vrijdag 23 oktober: sponsorloop voor Acres of Hope en Zuidactie BVL
Maandag 26 oktober: opendeurdag voor de nieuwe peuters na de herfstvakantie (17.00 – 19.00)
Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober: zeeklassen in Oostende voor het 6de lj.
Dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober: oudercontacten in de lagere school
(6de lj: oudercontacten de eerste week na de herfstvakantie)
Dinsdag 17 november: 20.00: schoolraad
Donderdag 19 november, dinsdag 24 november en donderdag 26 november: oudercontacten
in de kleuterschool
Vrijdag 27 november: geen school!
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Donderdag 3 december: Sinterklaas!
Zaterdag 5 december: Sinterklaasontbijt: afhaalpakketten door de ouderraad
Maandag 7 december: 19.30: infoavond voor de ouders van nieuwe instappertjes in 2021
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Maandag 14 december: opendeurdag voor de nieuwe peuters na de kerstvakantie, na 1 februari ’21,
na de krokusvakantie ‘21 (17.00 – 19.00)
Met vriendelijke groet, Monique Dhoore
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