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NIEUWSBRIEF 4
Rapport en ouderavonden lagere school
Zoals reeds meegedeeld via smartschool zal het kerstrapport meegegeven
worden op vrijdag 8 januari. Individuele oudergesprekken vinden plaats
vanaf maandag 11 januari.
Volgende week zal het online inschrijfsysteem opengezet worden.
Eind deze week krijgt u hierover meer info via smartschool.

Heel wat doosjes en drinkbussen zonder eigenaar
Voor de herfstvakantie hebben we alle koekendoosjes, brooddozen, drinkbussen,… verzameld. De dozen en bussen waarop een naam stond hebben we aan de kinderen teruggegeven, maar een zeer groot aantal konden
we niet teruggeven omdat er geen naam op staat.
We hadden gedurende enkele dagen alles wat we niet konden toewijzen
aan iemand onder het afdak gezet, maar nadien bleven er zeker nog meer
dan 50 stuks staan…
Ook nu zien we de berg dozen en bussen zonder naam of kenteken
opnieuw groeien. Jammer, want al die spullen behoren toe aan iemand
en kosten geld. We vragen dus nogmaals alle koekendoosjes,
brooddozen en drinkbussen te voorzien van een naam of een
kenteken zodat uw kind zijn spulletjes herkent.

Schoolfactuur hoeft maar 1x betaald te worden!
We stellen regelmatig vast dat gezinnen de schoolfactuur betalen via
domiciliëring en eveneens een overschrijving doen. Als U een domiciliëring
heeft hoef u niets meer te doen na ontvangst van een factuur.
Het secretariaat heeft heel wat werk met de controle en terugbetaling van
dubbele betalingen.

De Sint is in het land maar komt dit jaar niet naar
onze school
Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk voor de Sint om op onze school
persoonlijk langs te komen. De Sint heeft beloofd dat zijn helpende Pieten
voor alle kinderen wat lekkers bezorgen en dat er voor elke klas een
cadeau zal zijn want er waren geen stoute kinderen op Katersberg!
We zijn benieuwd waarmee we
verrast worden...

Nieuwbouwfase 2
Op de afgebakende zone langs Katersberg zal de nieuwbouw komen. In dit
gebouw komt een turnzaal en de klaslokalen van de lagere school. Momenteel
ligt daar alles even stil want we moeten de verplichte archeologische stop
houden. Als daar niets bijzonder gevonden wordt zal in januari het grote werk
beginnen. In de voortuin van het oude schoolgebouw wordt hard gewerkt aan
een parking voor het onderwijzend personeel.

Veilige schoolomgeving: na de nieuwbouw wordt
Koppeleershoeven mogelijk een “schoolstraat”
In steeds meer Vlaamse steden en gemeenten worden straten waarin scholen
liggen tijdens het spitsuur gesloten voor het verkeer om op die manier verkeersveiligheid bij de schoolingangen te verhogen. Voor onze school zal, als de nieuwbouw in gebruik wordt genomen, de in– en uitgang langs Koppeleershoeven zijn.
Een goede aanpak van de verkeersveiligheid dringt zich daar dus op.
De toegevoegde waarde van de schoolstraat ligt in het feit dat deze de verkeersveiligheid bij de ingang van scholen aanzienlijk verbetert, vooral voor voetgangers
en minderjarige fietsers, doordat de toegang tot deze straten meestal tijdelijk verboden is voor auto's, motorfietsen en bromfietsen. Dit verbod verhoogt de veiligheid van de zwakke weggebruiker, met name minderjarigen, aanzienlijk.
De verkeersdienst van de Stad geel zal in 2021 hierrond een grote informatiecampagne starten, zowel voor de kinderen, de ouders als de buurtbewoners. In
een volgende fase zal een proefopstelling de aanloop zijn naar een definitieve
beslissing tegen het einde van de nieuwbouw.

Een pakje onder de kerstboom voor alle kinderen
Vanaf volgende week zal de kerstboom snel een plaatsje krijgen in de klas. Naar
jaarlijks gewoonte willen we samen met de kinderen de laatste schooldag van dit
kalenderjaar een kerstfeestje houden in de klas (vrijdag 18/12). Natuurlijk houden
we rekening met de richtlijnen die er zijn om dit veilig te laten verlopen.
Natuurlijk hoort bij een kerstfeest “een pakje voor ieder kind”.
Er werd met het team afgesproken dat de inhoud van het pakje een waarde
heeft van ongeveer 5,- euro. Uw kind geeft een leuk geschenkje en krijgt er
natuurlijk ook eentje terug. Kies iets leuk om te spelen, te knutselen of te lezen.
Snoep is verboden! Indien er afspraken zijn binnen de klas verneemt u dat van
de meester of juf via smartschool. Pakjes moeten ten laatste op dinsdag 15
december onder de boom liggen zodat we ze coronaproof kunnen verdelen.

We meten de luchtkwaliteit in de klassen
Onze school beschikt sinds deze week over 2 toestellen om na te gaan wat de
kwaliteit van de lucht in de klaslokalen is. De komende weken zullen we met deze
toestellen in alle klassen nagaan of er voldoende zuivere lucht aanwezig is.
Hierbij brengen we nog eens onder de aandacht dat u best een extra pull meegeeft want de ramen staan de ganse dag open waardoor het soms fris kan zijn,
zeker nu het overdag ook best koud geworden is.

Wellicht terug schoolzwemmen na de kerstvakantie
Vanaf 1 december gaat het zwembad terug open onder strikte voorwaarden. De
sportdienst bekijkt de mogelijkheden om na de vakantie ook het schoolzwemmen
terug op te starten. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte via smartschool.

