25 maart 2022

NIEUWSBRIEF
Aanpassing COVID regels na de paasvakantie
In de hoop dat de COVID besmettingen terug afnemen en er geen
verstrenging van de regels komt gaan we na de vakantie volgende
aanpassingen doen.
1. Brengen/halen van de kinderen
•
‘s morgens
Hier verandert er niets. Kinderen komen nog steeds alleen de school
binnen, ook de kleuters. Er wordt afscheid genomen buiten de poort.
•

‘s avonds
Ook in de kleuterschool eindigen de lessen terug gelijk met de lagere
school
- 15u15 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- 12u20 op woensdag
De kleuters zullen de school verlaten VOOR de lagere school.
Ouders wachten buiten de schoolpoort op de kinderen, dit zowel
voor de kinderen van de kleuterschool als van de lagere school.

2.Traktaties als een kind jarig is
Er mag terug getrakteerd worden in de klas. Gelieve wel de regels van het
schoolreglement te respecteren (= oa. geen chips)

21 mei 2022, alvast vrijhouden!
Op zaterdag 21 mei organiseren we in de namiddag een vervanger voor
het traditionele schoolfeest. Een gewoon schoolfeest is niet mogelijk door
de werf en ook omdat er geen materiële ondersteuning van de stad
mogelijk is door de Dimpnafeesten.
We blijven graag positief maar beseffen ook wel dat we, ondanks alle versoepelingen in de COVID regels, in een onzekere periode blijven zitten.
Plannen, organiseren en dan misschien terug moeten annuleren zou voor
veel bijkomende problemen en mogelijke kosten zorgen.
Bovendien vinden we het als team uiterst belangrijk momenteel om in te
zetten op leerwinst bij de kinderen. Het waren 2 moeilijke schooljaren en
we willen de kinderen zo ver mogelijk brengen in het leerproces.
Het schoolteam zal, samen met de ouderraad, een activiteit organiseren
voor het ganse gezin/familie. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief,
maar houd ik elk geval zaterdag 21 mei alvast vrij!

Uitslag zwemmarathon
Op 16 maart was er de zwemmarathon.
Voor onze school namen 15 leerlingen deel, samen zwommen ze 557 baantjes!
Een dikke proficiat aan de deelnemers met dit mooie resultaat.

Schoolreis lagere school naar de Efteling
= KIDS-ID noodzakelijk
Op vrijdag 3 juni gaan we met de ganse lagere school een dagje naar de Efteling.
Daar we de grens oversteken dienen alle kinderen in het bezit te zijn van een
geldige Kids-ID. Om iedereen de kans te geven de aanvraag tijdig te kunnen
doen geven dit alvast even mee. Meer info via: https://www.geel.be/kids-id
In mei bezorgen we een document dat ingevuld moet worden. Hiermee geeft u
toestemming aan de school om met uw kind naar het buitenland te gaan.

Rapporten lagere school
Voor de paasvakantie krijgen de kinderen van de lagere school hun rapport. In
deze periode is enkel een oudergesprek gepland op uitnodiging van de klasleerkracht of de zorgcoördinator indien dit noodzakelijk is. Een gewone ouderavond
volgt later dit schooljaar.

Ouderavond 6de leerjaar ifv de BASO-fiche
Voor het 6de leerjaar zal een ouderavond ingericht worden om de BASO-fiche te
bespreken met de ouders. De Baso-fiche is een gegevensdocument dat kan helpen om de overgang naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen.
Op deze fiche vind je allerlei informatie zoals gegevens van de leerling, de school
en contactpersonen. De leerling, leerkrachten en ouders vullen een blad in met
info over de leerling: sterke punten, schoolse resultaten, schoolloopbaan, externe
zorg, gewenste studierichting,…

Pasen op school
Aanstaande vrijdag is het paasfeest op school. We kunnen nog niet veel
verklappen, maar het belooft een toffe dag te worden voor alle kinderen.
We zijn er in elk geval wel zeker van dat er voor alle kinderen wat lekkers
zal zijn die ochtend. Spannend dus...

Helaas is de verhuis naar het nieuwe gebouw uitgesteld
Jammer, maar de geplande verhuis van begin mei is uitgesteld naar (ten vroegste) de laatste week van juni. Oorzaak is de waterschade die er was tijdens de
storm van februari. In de ondergrondse technische ruimte heeft water gestaan
waardoor alle toestellen eerst een technisch onderzoek moeten krijgen of deze
nog werken en/of vervangen moeten worden.
Door deze schade kan de verwarming niet opgestart worden, wat noodzakelijk
was voor het drogen van de bouw en het plaatsen van alle deuren, kasten, …
(materialen die uit hout vervaardigd zijn).

