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Schooljaar 2020 - 2021
Nieuwsbrief 14 –13/11/2020
Maandag 16/09/2020 – schoolfotografie

Trek je leukste outfit aan en tover de
mooiste lach op je gezicht.
Maandag gaat de geplande
schoolfotografie door.
NIET VERGETEN!!!!

Woensdag 25/11 is er onze pedagogische studiedag. D.w.z. dat er geen school is
voor de kinderen. De vernieuwde speelplaats werking staat op het programma van ons team.
De kinderopvang is WEL open voor de kinderen die reserveren.(minstens 9 kinderen aanwezig)
Reserveren kan via onderstaande link of in de kinderopvang.
Reserveren kan tot en met dinsdag 17/11!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kznYqfunEU2DXbgrcqnofUsahwZ3y2BKv
QP0Q2dDVRpURDNYREUzRkJQVkE5R1RRSFE4SVM5MEVRRy4u

Naar jaarlijkse gewoonte is er in
deze periode van het jaar de
Eindejaarsactie van ons
oudercomité. Heel wat van de
activiteiten van het oudercomité
die nu gepland staan
(Grootoudersfeest, kerstmarkt)
kunnen jammergenoeg niet
doorgaan. We hopen jullie dus
zeker warm te kunnen maken
voor een fles sprankelende cava
of heerlijke karakjes of
lotuskoeken. Alle info in bijlage
bij deze nieuwsbrief.

De Sint liet eerder deze week weten dat Het Vlinderbos nog
steeds op zijn planning staat om te bezoeken op maandag
30 november.
Natuurlijk zullen zowel De Sint als zijn Pieten zich ook aan de
regels moeten houden i.v.m. Corona.
D.w.z. dat de Sint de kinderen niet op schoot kan nemen en
dat de Pieten iets minder gek kunnen doen tussen de kinderen.
Wij zorgen er alvast voor dat alles veilig zal verlopen.

Orange is the new Yellow
Nog even ter herhaling – Wat is code oranje?
-

-

Geen uitstappen, sportklassen, bibbezoeken, …
o We mogen wel nog op stap rond de school indien we
voldoende afstand houden van anderen en als de volwassenen
een mondmasker opzetten.
Middagmaal per bubbel (op onze school is dit per leerjaar)
Geen zwemmen (in code oranje normaal wel, maar een extra maatregel sloot
alle zwembaden)

-

Niet-essentiële derden worden niet toegelaten op school
o Geen leesouders, geen fruitmoeders, geen koor zolang de
school in code oranje is.
Ouders en andere bezoekers – enkel op afspraak
Vergaderingen gaan zoveel als mogelijk digitaal door.
In de kinderopvang worden kleuters en leerlingen van de lagere school gesplitst.
Ouders komen in de kinderopvang niet verder dan de balie.
Rijen blijven doorgaan.
Kinderen kunnen op de speelplaats (buitenlucht) nog contact hebben met andere
klassen/bubbels.

Bedankt om aan de schoolpoort steeds een mondmasker te dragen en
voldoende afstand te bewaren.
Met vriendelijke groeten
Stefanie Duyvejonck
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