NIEUWSBRIEF november 2020
Corona update
Start op dinsdag 17 november
Zoals jullie vernamen via de media zijn alle scholen gesloten t.e.m. zondag 15
november.
Op maandag 16 november staat een pedagogische conferentie gepland
voor de leerkrachten. Er is dan ook GEEN school voor de kinderen. Deze dag
valt door de omstandigheden een beetje ongelukkig maar verplaatsen is
omwille van procedures in het onderwijs niet mogelijk. We staan er als school
sterk in om ons te professionaliseren en benutten deze dag dan ook om ons
kwaliteitsvol onderwijs verder uit te breiden.
Wij verwelkomen de kinderen terug op dinsdag 17 november.

Positiviteit en optimisme:

“Wij leren samen met goesting.”
Onderwijs
Onze school staat sterk in coöperatief werken en samenwerken met andere
klassen. Dit laatste kan even niet doorgaan maar we zorgen voor
evenwaardige alternatieven binnen de klasgroep. Ook daar kunnen we in
niveaugroepen werken, zo b.v. voor lezen, spelling, wiskunde,…

Groei en kwaliteit:

“Wij krijgen de kans om sterk te groeien.”
Afstandsonderwijs
De lockdown vorig jaar heeft ons in een ijltempo heel wat bijgeleerd.
Zo konden alle kinderen genieten van afstandsonderwijs.

Ook voor de vakantie werd hier en daar al een gezin in quarantaine
geplaatst. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen de les meevolgen, krijgen
instructiefilmpjes en opdrachten via classroom.
De klastitularis neemt met u als ouder contact op om een plan van aanpak
op te stellen. We zoeken naar oplossingen op maat.
Ziek is ziek. Kinderen die ziek zijn hoeven de lessen niet mee te volgen. Geef
een seintje als uw kind beter is en dan maken een plan van aanpak.
Evalueren is bijleren
Jaarlijks analyseren we de interdiocesane proeven en andere toetsen.
Zo stelden we de laatste jaren ons wiskunde-onderwijs bij met heel mooie
resultaten als gevolg. De kinderen die naar de secundaire school vertrekken,
leveren sterke resultaten af.
Dit jaar namen we ‘wero’ onder de loep. Onze pedagogische studiedag zal
volledig in het teken staan om ook op dit vlak nog sterker te groeien.

Verantwoordelijkheid en vertrouwen:

“Wij weten wat van ons verwacht wordt.”
Jullie kunnen op ons rekenen
Bij besmetting in een klas verwittigen wij indien nodig de betrokken ouders.
We volgen hiervoor het protocol en het advies van het CLB en de gemeente.
Zij begeleiden ons in het nemen van de juiste stappen.
We merken dat sommige ouders ongerust worden bij het horen van acties in
een klas.
Jullie mogen op ons rekenen. Indien het nodig is dat u op de hoogte
gebracht wordt, zal dit gebeuren.
Wij rekenen ook op jullie
Mogen we met aandrang vragen kinderen die ziektesymptomen vertonen
thuis te houden.
Ook quarantainemaatregelen voor het gezin dienen strikt opgevolgd te
worden. Indien dit niet gebeurt kan dit verstrekkende gevolgen hebben tot
de hele klas in quarantaine, meer zieken. Dit willen we ten alle koste
vermijden.

Herhaling afspraken
•

•

Geen ouders op de speelplaats.
Uitzondering voor:
o ouders die de kleuters in de voorschoolse opvang brengen. Gelieve
via het klooster binnen te komen en afscheid te nemen aan de
deur.
o ouders van startende peuters die de eerste week tot aan de klas
mogen komen.
o ouders die op afspraak uitgenodigd worden door de school.
Graag blijvende aandacht voor mondmasker, afstands- en
hygiënemaatregelen.
Middagmaal:
Iedereen brengt boterhammen mee en een drinkfles met water die goed
afsluit. Er kunnen GEEN warme maaltijden besteld worden. We weten dat
dit voor heel wat ouders een streep door de organisatorische rekening is.

•

•
•

Voor de veiligheid van de kinderen en het personeel kan het in code
oranje voor onze school jammer genoeg niet anders.
Kinderen kunnen wel naar huis gaan eten en terug komen vanaf 13u.
Poorten
Geen wijziging aan de hoofdpoort. Mogen we vragen om een
mondmasker te dragen en afstand te bewaren.
NIEUW! Klooster: De ouders van de kleuters wachten in de ‘parkingnis’ van
het klooster tot de rij van het lager weg is om pas daarna hun kleuter af te
halen aan de poort. Zo vermijden we onnodig passage.
Naschoolse opvang voor L4-5-6
Als je aan de poort bent, bel je Petra op het nummer 0489 82 96 55. Zij
schrijft de kinderen uit en laat ze naar de poort komen.
Uitstappen
Alle uitstappen, ook het zwemmen worden opgeschort.

Eigenheid en warmte:

“Ik kan mezelf zijn en ik word graag gezien.”
Kerst en nieuwjaar
We kijken uit naar deze warme periode. Hoe dan ook blijft het een bijzondere
tijd.
De wensen in de nieuwjaarsbrieven zullen als muziek in de oren klinken.
Je kan er bestellen via classroom-nieuws. Scroll enkele berichtjes naar
beneden en je komt zo op het bestelformulier.
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