NIEUWSBRIEF 15 NOV. 2020
Beste ouder,
Wat was dat een vreemde afsluiter voor de herfstvakantie … noodgedwongen sloot de school
2 dagen vroeger z’n deuren. Heel wat klassen moesten al eerder thuis blijven.
De herfstvakantie werd dan nog met een week verlengd. We begrijpen dat dit voor werkende
ouders niet fijn is. In de strijd tegen het virus was het voor onze school alvast een welkome
regeling. Iedereen kan maandag terug aan de slag.
Nu zijn we er weer helemaal klaar voor: met volle goesting én een mondmasker vliegen we
erin

WELKOM
Maandag 16 nov. starten er acht nieuwe peuters. Van harte welkom aan die kleintjes én aan hun
ouders.
Wees gerust, corona of niet, de kinderen worden op school graag gezien en er wordt veel
ondernomen!

ZORG
●

●
●

Er blijkt wat verwarring te zijn rond het mailadres van juf Maaike, onze zorgcoördinator.
Via zoco@baslos.be kom je zeker bij haar terecht. Via de schooltelefoon 050 39 45 93 is juf
Maaike ook vaak te bereiken (niet op donderdag)
Heb je een zorgvraag? Aarzel dan niet de klasleerkracht en/of juf Maaike te contacteren.
In de bijlage vind je een informatiefolder van het CLB.

SAMENWERKING WOON- EN ZORGCENTRUM
●
●

L1 startte in okt. een boeiend dynamoproject rond ‘Dulle Griet’: een samenwerking tussen
onze leerlingen en buren uit het WZC. Dit kon niet verdergezet worden.
We dienden een nieuw project in. Vzw Kneph werkte een coronaproof versie uit. Duimen
dat het goedgekeurd wordt… dan kunnen we in mei 2021 aan de slag.

CLUB 250, ONZE OUDERRAAD
Een warme dankjewel aan de trekkers van de twee halloweentochten!!
Zo fijn dat gezinnen, met hun eigen bubbel, op stap konden gaan. Griezelig, dat wel

VERKEER - VEILIGHEID
●
●

We zitten in de donkerste maanden van het jaar. Een extra aandachtspunt: fluohesjes
dragen. Hierover vind je een brief in de bijlage.
Het is erg belangrijk dat je fiets helemaal in orde is als je je in het verkeer begeeft. Op
donderdag 17 dec. zullen de fietsen van L4, L5 en L6 gecontroleerd worden. ’t Zou fijn zijn
als alle fietsen vooraf in orde gebracht zijn, hé!!

LEERPLICHT GEDAALD
Goed nieuws: Sinds 1 september 2020 is de leerplicht naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht
start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf jaar geworden is of wordt: derde
kleuters moeten minstens 290 halve dagen op school aanwezig zijn.
Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat alle kinderen die in 2015 zijn geboren leerplichtig
zijn.

VARIA
●

“Wie is juf Davina”, vroegen enkelen zich af;-)
Juf Davina is verbonden aan het lerarenplatform van onze scholengemeenschap. Als ze
geen vervanging heeft in een andere school, ondersteunt ze in onze klassen. Op maandagen dinsdagnamiddag is dat in L1.

ONDERWIJZEN, ONZE KERNTAAK
Corona zorgt dat er herschikkingen nodig zijn. Kinderen zijn dit schooljaar op een andere manier
dan anders gestart. Collega’s overlegden de voorbije week vaak i.v.m. het plannen en ‘het kiezen’
van de te geven leerstof.
Ik ben, ook wat dat betreft, trots op ons gedreven en heel professioneel team!!
● Proefwerken voor
o L4, L5, L6:
▪
Proefwerkenweek voor L4, L5 en L6 eindigt op dinsdag 15 dec
▪
Traditioneel zijn er de week voor de kerstvakantie geen proefwerken meer.
Nu schuiven we dit wat op, zodat er meer onderwijstijd is. Tijd om leerstof
vast te zetten, te herhalen, te automatiseren.
o L1, L2, L3: zoals anders krijgen de leerlingen geregeld een toetsje, geen
proefwerkenweek. Die resultaten komen dan op het rapport
● Rapporten
o Geen groeirapport eind nov.
o Een rapport voor L1 t.e.m. L6 op woensdag 16 dec.
● Oudercontacten lager
o Digitaal
o Op woensdag 16 en donderdag 17 dec.
Ter info: Oudercontact kleuter is op 18 en 19 jan. 2021

PRIJZEN - SCHOOLREKENINGEN - DRANKJES OP DE MIDDAG
●

●
●

●
●

Prijzen van maaltijden, toezicht, … vind je op de website.
Onze verwoording ‘warme maaltijd’ en ‘drank’ zorgde voor misverstanden (en dateert nog
uit een ver verleden;-). Bij deze willen we dat even recht zetten + zullen we de
verwoording ook aanpassen op de schoolrekening.
o Warme maaltijd = gebruik schoolfaciliteiten, warme maaltijd, een half uur toezicht
o Eigen picknick = gebruik schoolfaciliteiten, water en/of soep, een half uur toezicht
We vragen dus dat kinderen geen eigen drankjes meebrengen. De eigen drankjes zijn
zelden gezond. Heel lekker, dat wel, maar op school willen we dit niet promoten.
Op de middag rekenen we slechts 30 min. toezicht aan, ook al is de middagpauze heel wat
langer.
Maximumfactuur 2020-2021 = bedrag dat we mogen aanrekenen voor extra activiteiten,
uitstappen, …
o Kleuter blijft 45 euro
o Lager: 90 euro (=stijging van 5 euro)
o Meerdaagse uitstappen verspreid over de zes leerjaren: 445 euro
Elke klas maakte een begroting. De effectieve prijzen kunnen uiteraard wijzigen, maar we
zullen nooit boven het bedrag van de maximumfactuur gaan.
Schoolrekeningen:
o Voor vragen i.v.m. de schoolrekening kun je bij Line Pauwels terecht. Je kan haar
bereiken via line.pauwels@baslos.be
Line werkt enkel op vrijdag op onze school. Dan is ze ook telefonisch te bereiken.
o Heb je zorgen om de schoolrekening betaald te krijgen, neem dan contact met de
directeur (anne.dierickx@baslos.be)

CORONA
Natuurlijk vinden ook wij het erg belangrijk dat kinderen naar school kunnen (en wij onze job
kunnen uitvoeren:-).
Scholen mogen dan niet de motor van de besmettingen zijn … men spreekt toch van een ‘berekend
risico’. Dat zal wel kloppen. Ook voor de herfstvakantie waren er al heel wat maatregelen.
We herhalen ze morgen opnieuw met de kinderen en duimen dat we het virus wat op afstand
kunnen houden.

MELDEN
Oprecht bedankt voor jullie open en eerlijke communicatie tot nog toe. Da’s eigenlijk de enige
goede weg. Dat er nog ouders, kinderen, collega’s van onze school het coronavirus zullen krijgen …
daar gaan we maar van uit.
We dromen en hopen uiteraard dat er geen of zo weinig mogelijk klassen ‘thuis moeten blijven’.
Laat je altijd zo snel mogelijk weten als iemand positief getest wordt? Graag een mailtje naar de
klasleerkracht en naar anne.dierickx@baslos.be

UITDAGING
Kinderen van het lager die niet ziek zijn maar die in quarantaine moeten blijven, zullen we van op
afstand de lessen laten meevolgen.
● We spreken af hoe de werkboeken thuis geraken

De leerling die thuis zit, zal via MEET de instructie van de wiskunde- en taallessen kunnen
volgen
Je krijgt daarvoor info van de klasleerkracht. Dat is nu al voor enkele kinderen zo. Dit blijft zeker
een uitdaging.
●

CODE ORANJE
De basisscholen zitten dus in code oranje. Wat dat voor ons
betekent kon je grotendeels lezen op de nieuwsbrief van 22
okt.
● Maaltijden op school:
o Alleen de kleuters kunnen op school warme
maaltijd krijgen. Kleuters eten samen in de
eetzaal.
We kunnen het niet organiseren dat ook de
kinderen van het lager warme maaltijd eten. Dat
zou in de refter moeten en die moet grondig
ontsmet worden als de kleuters er weg zijn voor
er kinderen van het lager in mogen. Dit is niet
haalbaar.
o Alle kinderen van het lager die op school eten, brengen hun eigen picknick mee
(uitgezonderd drank: op school krijgen ze soep en/of water.)
● Geen zwemmen: Alle leerlingen krijgen dus 2 uur LO op school.
● Handen wassen blijft erg belangrijk. Na elke speeltijd wassen de kinderen hun handen in de
klassen. Geef je weer een keukenrol mee met je kind?
● Er wordt ons gevraagd:
o Kinderen een vaste plaats te geven in de klas
o Geen kinderen van verschillende klassen te mengen tijdens de lestijden. Dit
heeft gevolgen voor de zorgwerking:
▪
We maken 4 afzonderlijke groepen voor Lezergame: L2, L3, L4, L5
▪
De twistergroep wordt voorlopig opgeschort
o De klassen te ventileren. Dat betekent raam en deur open. Ook al draait de
verwarming goed, toch kunnen sommige kinderen hier last van hebben. Handig als
ze een extra trui mee hebben die in de klas kan blijven liggen.

ENKELE GEGEVENS
We hoorden heel wat cowboyverhalen. Hier de juiste cijfers i.v.m. het aantal positief geteste
personen voor de herfstvakantie:
● 13/257 kinderen
● 4/25 leerkrachten (eerst 1 collega, drie weken later volgden de anderen)
● 2/20 volwassen medewerkers
De eerste besmettingen waren bij kinderen. Daarna volgden volwassenen en andere kinderen.
De artsen vonden weinig verbanden tussen de verschillende besmettingen.

INVESTERINGEN
De voorbije (zomer)maanden werd weer heel wat geïnvesteerd.
● Nieuwe kleuterklas (juf Stien en July)
● Nieuwe wiskundemethode voor L1 t.e.m. L6
● Nieuwe taalmethode voor L5 & L6
● Thermostatische kranen op alle radiatoren
● Nieuwe verwarmingsketels
● Bovengronds leggen van alle verwarmingsbuizen in de linkervleugel (vleugel van eetzaal)
● Nieuw digitaal bord voor L1A en L6
● Twee blokhutten gesponsord door Club 250, onze ouderraad: zorgklas op speelplaats lager,
kantoor Anne op speelplaats kleuter.
Deze blokhutten kregen nu nog een buitenschil (extra isolatie)
Novembergroet
Anne & team

