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Nieuwsbrief aan onze ouders
Volgende week zijn we reeds februari en is het schooljaar halfweg. Helaas is het een schooljaar waarbij we
verschillende zaken niet kunnen laten doorgaan omwille van corona.
Toch blijven we moedig en positief gezind verder werken op school en proberen we de maatregelen zo
goed mogelijk te volgen.
Mondmaskers voor de leerlingen van het 5de en 6de lj.
Met de nieuwe Britse variant van het coronavirus, die ook meer besmettelijk is voor kinderen en jongeren
nemen we gedurende de maand februari nog enkele bijkomende initiatieven.
• In het 5de en 6de leerjaar zullen de leerlingen een mondmasker dragen als ze in binnenruimtes zijn.
De ouders werden hierover gebrieft.
• Verder blijven we met alle kinderen en volwassenen op school inzetten op alle maatregelen die
reeds geruime tijd in voege zijn. (een vaste plaats in de refter (per klas van de lagere school)
evenals een stille refter, goed ventileren en verluchten, veel aandacht voor wassen of ontsmetten
van de handen van kinderen en volwassenen, …
• Graag ook jullie aandacht voor het betreden van de gebouwen. Enkel essentiële derden zijn
toegelaten binnen de gebouwen. Ouders kunnen de gebouwen niet betreden tenzij er om dringende
redenen een fysieke afspraak nodig was. Dit proberen we dan in een grote ruimte en op grote
afstand van elkaar te organiseren zonder aanwezigheid van de leerlingen.
Zet de kinderen dus aub. tijdig af op school zodat de leerlingen nog niet binnen zijn.
De kinderen van de lagere school worden afgezet aan de ingangspoort van de Hullaertstraat,
kleuters worden afgezet aan het kleuterpoortje (of aan de ingangspoort als ze reeds alleen tot op de
speelplaats kunnen gaan).
In uitzonderlijke situaties, meld je je aan. Gelieve dit ook door te geven aan de grootouders als ze
soms de kinderen brengen.
Begeleidende personen die toch te laat zijn en voorbij het kleuterpoortje komen, vragen we met
aandrang om dit poortje nadien terug te sluiten zodat het veilig is voor alle jonge kinderen.
• Nadat de kinderen zijn opgehaald vragen we jullie om de kinderen bij de begeleidende ouder of
andere persoon te houden en de speelplaats te verlaten. Zo houden we overzicht en kunnen we
zorgen voor de veiligheid van alle kinderen, ook onze kleinsten.
Carnaval
Carnaval vieren zoals we het gewoon zijn zal dit schooljaar helaas ook niet lukken. We mogen immers
geen klassen mixen om samen in één grote ruimte te zijn. Aangezien samenscholingen niet mogen,
kunnen we ook de stoet niet laten doorgaan.
Verkleed naar school komen kan de laatste schooldag voor de krokusvakantie wel maar dan voor een miniactiviteit in de klas zelf.
De titularissen van elke klas maken hierover afspraken met de kinderen van de klas.
Ook in de kleuterschool mogen de kleuters de laatste dag verkleed naar school komen. Ze kunnen de
geknutselde materialen daarvoor gebruiken of zelf iets anders aantrekken. Gelieve zeker geen spullen te
kopen. De kleuterjuffen vragen tevens om de kleuters geen ‘onesies’ aan te trekken zodat de kinderen
geen problemen hebben bij een toiletbezoek. Bij goed weer zullen de kleuters even samen buiten dansen
op de speelplaats.

Varia:
•

Rapporten in de lagere school
De kinderen van de lagere school krijgen vandaag op de laatste schooldag van januari hun rapport
van de tweede periode (november ’20 – januari ’21) mee naar huis. Gelieve het rapport met je kind
eens te bekijken, het te ondertekenen en daarna terug mee te geven naar school.
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•

Data info- en opendeurmomenten voor nieuwe peuters
De ouders van de kindjes die na de krokusvakantie 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.

•

Brooddozen en drinkflessen hygiënisch houden
Mogen we jullie als ouder vragen om dagelijks de drinkfles en brooddoos van je kind te reinigen.
Zo is het voor alle kinderen aangenaam samen te eten en te drinken.

•

Turnlessen
Vanaf 25 februari stopt juf Nele met het geven van turnlessen omwille van haar zwangerschap. Alle
turnlessen worden dan overgenomen door Mr Jethro De Zutter die nu reeds het kleuterturnen geeft.

•

Bezoeken bibliotheek
De geplande bibliotheekbezoeken in de jeugdboekenmaand maart in de bib van Lotenhulle voor de
oudste kleuters en 1ste lj, werden omwille van corona helaas afgezegd.

Data om te onthouden:
o
o
o

o

Vrijdag 5 februari: 6de leerjaar: auteurslezing Do Van Ranst
Dit wordt volledig op een coronaveilige manier gebracht.
Dinsdag 9 februari: 6de lj: techniekproject met Emmaüs Aalter secundair op onze school
Donderdag 25 februari: 4de lj: auteurslezing door Patricia David
Dit wordt volledig op een coronaveilige manier gebracht.
Maandag 15 maart: Tweede facultatieve verlofdag

Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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