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vrijdag 4 december 2020

Nieuwsbrief aan onze ouders
December, de laatste kalendermaand van 2020, is gestart. De tijd gaat snel. De kinderen zijn reeds aan de
nieuwjaarsbrieven begonnen.
We hopen dat het met jullie allen nog steeds goed blijft gaan in deze moeilijke tijd. Verschillende kinderen
moesten reeds preventief in quarantaine maar mochten nadien steeds gezond en wel terugkeren omdat ze
gelukkig niet besmet werden.
De school werkt nog steeds in code oranje. We blijven de maatregelen dus verder goed opvolgen.
Momenteel is het niet toegelaten om als ouder zomaar naar de klassen te gaan of door de gebouwen te
lopen zonder afspraak. We vragen hiervoor jullie medewerking om alles veilig en beheersbaar te houden.

Zwemlessen
De gemeente laat ons weten dat het zwembad terug open is voor het schoolzwemmen van de
leerlingen van de lagere school.
Vanaf maandag 7 december gaat het schoolzwemmen dus terug door. We behouden de zwemkalender
zoals voorzien.

Terugblik sinterklaasfeest
De Sint en Zwarte Piet kwamen dit jaar langs de digitale weg bij de kinderen.
Toch hartelijk dank aan Sint en Piet voor het mooie en nuttige cadeau dat elke klas mocht ontvangen.
Fijn dat Sint en Piet samen met de ouderraad de handen in elkaar sloegen en zo de kinderen verrasten
met educatief leer- en spelplezier. Dikke merci!
Samen met de school zorgde de Sint ook voor een traktatie voor elk kind. Bedankt Sinterklaas!
Welzijnszorg en advent
Traditiegetrouw werken we in de advent rond het thema van Welzijnszorg. Dit jaar heeft Welzijnszorg als
slogan: “Een (t)huis met een hart”. De kinderen maken kennis met het thema via de projectmap. A.d.h.v. de
gekende figuren Robby, Lena, Jeroen en Fatmira leren de kinderen dat ‘het recht op een goede woning’
een basisrecht is voor elk kind.

Campagne: ‘FLITS! Samen goed op weg’ en ‘Helm op Fluo top’
Tussen de herfst- en de krokusvakantie zijn het de donkerste dagen. Vaak is het nog donker als de
kinderen ’s morgens naar school komen en begint het reeds te duisteren als de school uit is.
We verplichten alle kinderen om het fluohesje te dragen.
In de klassen zal nog eens aandacht aan de zichtbaarheid besteed worden in de verkeerslessen.
Om de leerlingen te stimuleren, bieden we de kinderen een stickerkaart aan. Het dragen van een fluohesje
levert elke morgen een sticker op. Wie als fietser ook een helm draagt, kan zelfs twee stickers verdienen.
Met een volle stickerkaart krijgen de kinderen gratis toegang in Planckendael en in de Zoo.

Rapport in de lagere school
Omdat er uitzonderlijk maar vijf weken liggen tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie, schuiven we de
datum van de tweede periode van het rapport op naar 29 januari 2021.

Verkeersveiligheid in de omgeving van de school
Samen met de politie vragen we van iedereen de medewerking om in de schoolomgeving enkel te
parkeren waar het toegelaten is. Het wild parkeren zorgt bij het uitgaan van de school voor zeer onveilige
situaties als kinderen tussen de auto’s door moeten fietsen en stappen.
Verder zorgt het ook voor frustraties in de buurt als opritten van buurtbewoners geblokkeerd worden.
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Varia:
Facturatie leerlingen
De facturatie van het verbruik van de leerlingen in november-december 2020 wordt uitzonderlijk nog in
december gefactureerd en aan jullie bezorgd. Dit komt omdat we per 1 januari 2021 volledig
opgenomen worden in de boekhouding van de Broeders van Liefde. Dit betekent dat we de laatste week
van december een inschatting doen van het verbruik van de leerlingen wat betreft de maaltijden.
Indien nodig kan een kleine terugbetaling cash gebeuren of kan gewerkt worden met een creditnota
achteraf. Deze laatste factuur van 2020 krijgen jullie via mail bezorgd.
Vanaf 2021 verloopt de facturatie via de Broeders van Liefde. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee.
We moeten terug werken met papieren facturen die meegegeven worden aan de leerlingen.
Alle bestaande domiciliëringen vervallen. Elke rekening dient terug manueel betaald te worden.
Domiciliëring is niet meer mogelijk.

Step verdwenen
Een step van een leerling verdween uit de fietsenloods. Wellicht werd ter goeder trouw de step
verkeerdelijk meegenomen want er blijft steeds een step staan die niet van de betrokken leerling is maar er
wel op lijkt. De verdwenen step is van het merk Decathlon, de step die er nog staat is van het merk Oxelo.
Merk je de vergissing op, gelieve dit op school te melden zodat iedereen terug zijn eigen materiaal heeft.

Data info- en opendeurmomenten voor nieuwe peuters
De ouders van de kindjes die na nieuwjaar mogen starten, zullen persoonlijk uitgenodigd worden voor een
afspraak op maat zodat alles veilig kan verlopen en de nieuwe kindjes zeker een goede start krijgen.

Data om te onthouden:
o

o

Dinsdag 5 januari2021:
o 5de leerjaar: vaccinatie door de arts van het CLB
o 1ste leerjaar: medisch onderzoek op school
Dinsdag 12 januari: 1ste leerjaar: medisch onderzoek – vervolg

o

Woensdag 13 januari: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Vrijaf voor de leerlingen

o
o
o

Vrijdag 22 januari: sportdag voor de kleuterschool in de sporthal in Aalter
Vrijdag 5 februari: 6de leerjaar: auteurslezing Do Van Ranst
Dinsdag 9 februari: 6de lj: techniekproject met Emmaüs Aalter secundair

Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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