NIEUWSBRIEF 16 DEC. 2020
Beste ouder,
Alweer de laatste schoolweek van het jaar… en wat
een vreemd jaar was dat!
Van harte bedankt voor jullie vertrouwen in ons.
Geniet straks van een deugddoende kerstvakantie
(als je die hebt).
Ook dit zal anders zijn dan anders … maar daarom
niet noodzakelijk minder warm. Maak er ‘t beste
van!! En hou het veilig.

INSTAPPERS:
WELKOM OP ONZE SCHOOL




Na de kerstvakantie stappen 9 peuters voor
het eerst de kleuterklas binnen. Welkom!
Omwille van de coronamaatregelen
organiseerden we het kom- en speelmoment op een andere manier: ouders werden
naschools met hun kleuter uitgenodigd in de klas.
Dat zal ook zo zijn voor de kindjes die op 1 feb. mogen starten. Op maandag 25 jan. kun je
van 16.30 u. tot 17 u. kennis maken met de juf, je kleuter wat laten spelen, info krijgen en
je vragen stellen. Er volgt nog een afzonderlijke mail.

STUDIE
Morgen, donderdag 17 dec. is er geen studie meer. Voor kinderen lager die na 16 u. op school
moeten blijven, is er opvang op de speelplaats (zoals op vrijdagen). Vanaf 17.05 u. sluiten ze aan
in de opvang.

KERST
In alle klassen werd, wordt rond de advent en kerst gewerkt.
Vrijdag willen we ook nog momenten van verbondenheid organiseren

Kleuter
o Kerstontbijt in eigen klas: (grote) kerstkoek + appelsapje
o Kerstverhaal in eigen klas

Lager
o Moment van samenzijn, samen bezinnen, kerstlied rond de adventskaarsen: op de
speelplaats
Meebrengen: een stukje dennengroen of groene twijg
o Kerstontbijt in eigen klas: (grote) kerstkoek + warme chocolademelk.
Meebrengen: kop (voor de chocolademelk) + handdoek om de kop in te wikkelen:
alles in een plastiek zakje
o Traditioneel en/of hedendaags kerstverhaal in de klas.
Voor het kerstontbijt komt €3 op de maandrekening (max. factuur).

COMPOSTEREN


Dankjewel aan oma Frieda & opa Norbert. Bijna wekelijks komen ze de groenafvalbakken
van beiden speelplaatsen legen in de compostbak. Ze zorgen dat die compostbak
voldoende omgewoeld en gevuld wordt en dat de compostworm er z’n werk kan doen;-)
Zo heerlijk dat Frieda en Norbert dit zo ter harte nemen!!
Tof om te zien dat verschillende kinderen al ‘helemaal mee zijn in het verhaal’.

WE OPENEN EEN WINKELTJE: SPEELPLAATS LAGER
De middagpauzes duren, voor de meeste kinderen, behoorlijk lang. We zorg(d)en voor heel wat
spelmateriaal (in spelkoffers). De Sint bracht onlangs nog heel wat leuke spullen mee.
Vanaf januari 2021 voeren we een nieuw systeem in om het te gebruiken: Leerlingen van L4 staan
in ‘het winkeltje’ waar al het materiaal gratis en voor niets kan ontleend worden.

Dagelijks is het winkeltje open van 12.15 u. tot 13 u.



Kinderen kunnen er spelmateriaal gratis komen ‘ontlenen’. Hun naam wordt genoteerd.
Als dit teruggebracht wordt, noteren de winkeliers het ook. 
Zo hopen we dat kinderen zich meer verantwoordelijk voelen voor wat ze ontlenen. Het
mag gezegd … het doet ons hartzeer als we zien dat er vaak met heel weinig respect met
het materiaal wordt omgegaan.

SECRETARIAAT VANAF JANUARI
Hilde gaat op pensioen en verlaat de scholengroep dus. Nagenoeg alle secretariaten werden
herschikt zodat collega’s die nog te weinig uren hadden, konden uitgebreid worden.
 Line komt 5 halve dagen bij ons. Line werkt ook nog in Noordveld en Zandstraat.
Line neemt het leeuwendeel van de taken van Hilde over. Ze blijft ook verantwoordelijk
voor de leerlingenrekeningen. Line.pauwels@baslos.be
 Joke Dumarey is nieuw op onze school. Welkom, Joke. Joke werkt ook nog in Christus
Koning, de Gistelse Steenweg en Immaculata. joke.dumarey@baslos.be
 Martien blijft 1,5 dag bij ons. Martien werkt ook in de Gistelse Steenweg en in Christus
Koning. Voorlopig werkt Martien van thuis en blijft verantwoordelijk voor alle
leerlingenadministratie. Martien.schouteet@baslos.be
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GEVONDEN VOORWERPEN & KLEDINGSSTUKKEN
Vrijdag bekijken we alle gevonden voorwerpen: waar een naam op staat, bezorgen we zoveel
mogelijk terug aan de ‘eigenaar’.
Na de kerstvakantie bekijken we dan hoe we jullie, ouders, de spullen kunnen laten bekijken en
ophalen.

CODE ORANJE
Code oranje is voor de scholen verlengd.
Concreet betekent dit o.m.

Geen zwemmen voor lager op vrijdag (omwille van de bussen)

Geen warme maaltijden voor leerlingen lager

Geen ‘uitstappen’

BOUWWERKEN
De voorbereidingen van de geplande (ver)bouwwerken liepen heel wat vertraging op.
Het is wat het is…
En nu?
Op 25 jan. 2021 worden de werken toegewezen aan een aannemer.
Concrete planning zal dan aan de orde zijn.

CLB TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Bericht vanuit het CLB:
Beste leerlingen en ouders
tijdens de kerstvakantie is onze dienst tijdens de openingsuren bereikbaar op maandag 21
december, dinsdag 22 december en woensdag 23 december. U belt ons best op voorhand (050 44
02 20) om samen te bekijken op welke manier een gesprek kan plaatsvinden. De mogelijkheden
zijn: een telefonisch gesprek, een fysieke afspraak op het centrum (met de nodige
veiligheidsmaatregelen) of een video meet.

HILDE GAAT OP PENSIOEN
Hilde kreeg al veel kaartjes … dat doet haar echt deugd.
Je kan Hilde bereiken:

Via ‘post’: Hilde Lenoir, Robrecht van Vlaanderenlaan 10, 8200 Brugge

Via mail: hilde.lenoir@baslos.be
We voelen heel veel dankbaarheid en erkenning voor wat Hilde voor onze school betekent. Stiekem
hopen we dat ze nog af en toe eens een handje komt toesteken.
Morgen zwaaien we haar gepast én coronaproof uit;-)
Groet van naast de ‘kerstboomlichtjes’
Anne & team

