November 2020

NIEUWSBRIEF 3
Herfstvakantie verlengd, terug naar school op 12/11
Geen school en geen opvang op 09/11 en 10/11
11/11 = feestdag
De lessen hervatten op donderdag 12/11, dit is een beslissing van de overheid (zie mail smartschool maandag 26/10)

COVID19 - Werken in code oranje
Sinds woensdag 21 oktober werkt de school voor onbepaalde duur in code
oranje. Hierdoor zijn we genoodzaakt bijkomende maatregelen te hanteren.
Daar deze regelmatig en soms snel wijzigen is het belangrijk dat u elke info
die bezorgd wordt via smartschool grondig doorneemt.
Via volgende links kan u ook online steeds de meeste recente info van de
overheid raadplegen;
- https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-enbuitengewoon-basisonderwijs
- https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

COVID19 - Een laagje minder of meer maakt soms
het verschil tussen het warm of koud hebben, ook
in de klas
We zijn verplicht om goed te ventileren in de klassen. Hierdoor kan het
soms wat frisser zijn, zeker met de winter voor de deur. Het is dus aangeraden je kind wat warmer te kleden. Ideaal zijn “laagjes”, zodat ze gemakkelijk iets kunnen aantrekken of uitdoen.
Ook voor de lessen LO vroegen we iets extra te voorzien omdat de lessen
zo veel mogelijk buiten doorgaan (bij droog weer) - mail smartschool van
zondag 25/10

Welkom aan de nieuwe kleuters
Daar de herfstvakantie met 2 dagen verlengd wordt stappen nieuwe kleutertjes bij juf Sofie in op donderdag 12 november. De klasgenootjes kijken
alvast uit naar hun nieuwe vriendjes Aleesha, Lilou, Mérissa en Lyam

Eerste rapport (lagere school)
Voor de herfstvakantie kreeg u het rapport van uw zoon/dochter. Indien u
vragen heeft hierbij kan u steeds via smartschool de leerkracht contacteren.

UPDATE : Ouderavond in december
Wat het in december zal zijn weten we niet, maar wellicht zullen we voor langere
tijd onder code oranje werken. Voor de ouderavonden betekent dit dat we enkele
essentiële oudergesprekken op school mogen voeren.
Om die reden wordt het inschrijfplatform op smartschool NIET geactiveerd. Na de
herfstvakantie herbekijken we de mogelijkheden op basis van de informatie die
we dan hebben.
•
het dragen van een masker dat de mond en neus volledig bedekt is verplicht
•
u houdt altijd ten minstens 1.5 meter afstand van de leerkrachten en/of
andere ouders die u toevallig kruist op school
•
meteen na het gesprek verlaat u de school

Nieuwbouwfase 2 start
Tijdens de herfstvakantie starten de werken voor de volgende fase
- afbraak kleedkamers turnzaal (zo veel mogelijk tijdens de herfstvakantie)
- snoeiwerken aan bomen, heggen, …
- herinrichting werfzone
- bodemonderzoek en archeologisch onderzoek op de locatie van de nieuwbouw
langs Katersberg (tussen kleuterschool en lagere school)
- aanleg leerkrachtenparking (op de plaats waar nu de voortuin is aan het oude
schoolgebouw op Katersberg—deze werken zullen gebeuren in de periode dat
bovenstaande onderzoeken lopen)
Deze nieuwe fase brengt ons een stap dichter bij de nieuwe schoolgebouwen die
in fase 3, vanaf januari, normaal uit de grond zullen rijzen langs Katersberg. Het
enige dat hier roet in het eten kan gooien is vrieskou of een archeologische
vondst...

Nieuwjaarsbrieven bestellen
Enkele weken geleden kreeg u van het secretariaat via smartschool een link om
nieuwjaarsbrieven te bestellen. Donderdag gaat de bestelling de deur uit, na
morgen kan u dus niet meer bestellen! .

Laatste textielinzameling
Op zaterdag 14 november zal de ouderraad, wellicht voor de laatste keer, een
textielinzameling organiseren.
Ja, u leest het goed, 1 dag en wellicht de laatste keer.
—- laatste keer
= beslissing van de Stad Geel dat textielinzamelingen in de toekomst mogelijk
niet meer mogen
—- 1 dag
= omwille van de COVID19-veiligheidregels. Er zal een drop off zone komen
buiten de schoolpoort aan de ingang van de kleuterschool. Specifieke
informatie krijgt u de week vooraf in een mail via smartschool.

