NIEUWSBRIEF OKT. 2021

Beste ouder,
De herfstvakantie staat voor de deur. We wensen jullie alvast een hele fijne
herfstweek! Hieronder kun je weer wat schoolnieuws lezen.

VERLOREN BROODDOZEN

Elke week blijven er brooddozen liggen op school. De exemplaren met een naam
op vinden vlot de weg naar hun eigenaar… Voor die zonder naam gaat dat wat
moeilijker. Daarom nog eens de oproep om op brood-, koek -en fruitdoosjes de
naam van zoon -of dochterlief te noteren.

ZIEK ZIJN - COVID

Nieuws en info omtrent COVID-19 kun je terugvinden in een aparte nieuwsbrief. Deze kregen
jullie via mail.
We zien heel vaak dat kinderen die zich niet goed voelen toch naar school gestuurd worden. Is je
kind ziek? Dan kan het nergens beter zijn dan thuis. We waarderen het als de juf of het
secretariaat verwittigd worden.

HOTELKLASSEN

Als een leerkracht ziek is, wordt er in eerste instantie gezocht naar een
vervanger. Als die niet kan gevonden worden op korte termijn, wordt de klas
verdeeld over de andere klassen. Om het ophalen van jouw kleuter zo vlot
mogelijk te laten verlopen, zal er een groot rood blad ophangen met de
verdeling van de klas.

VERKEERSVEILIGHEID
●

●

We zitten in de donkerste maanden van het jaar. Een extra
aandachtspunt: fluohesjes dragen. Je kreeg de brief “Helm op, fluo
top” al in je mailbox.
“Voorkomen is beter dan genezen…” Daarom is het erg belangrijk dat je fiets helemaal
in orde is als je je in het verkeer begeeft. Op maandag 25 oktober werden de fietsen van
L4, L5 en L6 gecontroleerd. Zorgt iedereen ervoor dat eventuele gebreken hersteld
worden? De kinderen kregen een controlekaart mee, waarop je kan zien wat niet in orde
was.

BREDE SCHOOL
Onze school werkt (netoverschrijdend) met enkele andere Brugse scholen, een organisatie voor
kinderopvang en Stad Brugge samen. Het doel is om een advies uit te schrijven voor de stad
omtrent de uitrol van brede scholen in de Brugse regio.
Hiervoor werd ook een Erasmus+ project uitgeschreven. Deze groep (en voor onze school: Anne
en Stijn) ging van 11-16 oktober naar Lissabon om daar ideeën en inzichten op te doen.
In maart staat er nog een bezoek aan Denemarken op het programma, om daarna het advies aan
de Stad te finaliseren.

SLOS 250, ONZE
OUDERRAAD
Warm aanbevolen…
En alvast dankjewel voor de organisatie!

BOUWWERKEN
De laatste weken hoorden we vaak drilboren, slijpschijven en geklop weerklinken door ons
schoolgebouw. Deze afbraakfase is bijna op zijn eind. De opbouw kan dan hopelijk snel
beginnen… We laten jullie graag, via onderstaande foto’s, even binnen gluren op de werf.

PROEFWERKEN / OUDERCONTACTEN
Eerste semester:
●
●
●
●
●
●

Week selectief oudercontact: week van 25 oktober
Sperperiode L4-L6 vanaf 29 nov.
Start proefwerken dec L5 en L6 vrijdag 10 dec. en einde 17 dec.
Start proefwerken dec L4 maandag 13 dec. en 17 dec.
Oudercontact en rapport: 21 december (en 22 dec.)
Oudercontact kleuter: (17 en ) 18 januari 2022

Tweede semester:
●
●
●
●
●
●

Week selectief oudercontact: week van 28 maart
Sperperiode L3-L5 vanaf maandag 6 juni.
Start proefwerken juni L5 en L6: vrijdag 10 juni einde vrijdag 17 juni.
Start proefwerken juni L3-L4 maandag 13 juni en einde vrijdag 17 juni.
Oudercontact kleuter: 13 en 14 juni
Oudercontact en rapport L1-L6 : maandag 20 juni en dinsdag 21 juni 2022 (afscheid L6:
woensdag 29 juni?)

VOORUITBLIKKEN
●

●
●

Oudercontacten:
o Selectief oudercontact: laatste week voor herfstvakantie
o December - januari:
▪
Lager: 21 dec.
▪
Kleuter:
o Selectief oudercontact: laatste week voor paasvakantie
o Juni:
▪
Lager:
▪
Kleuter
Laatste week van okt.: selectieve oudercontacten.
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
o Donderdag 11 november: wapenstilstand
o Vrijdag 12 november: vrije dag
o Vrijdag 24 dec.: vrije namiddag. De school sluit om 12.15 u.
o Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari

Herfstgroet
Anne Dierickx, directeur
& team

