NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021
EVEN HALT HOUDEN …
JAS
Een nieuwe klas
zit een beetje als een nieuwe jas:
Je kruipt er ’s morgens
wat onwennig in
en hebt het soms
niet meteen naar je zin.
Maar zo’n nieuwe klas
zit na korte tijd
wel lekker warm en knus.
En wil je nooit meer kwijt.
Geert De Kockere

MEDEDELINGEN

1.

Welkom
We keken ernaar uit om de schoolpoort opnieuw te mogen openen.
Ons onderwijs kunnen we stilaan terug richting ‘normaal’ organiseren.
Het spreekt voor zich dat we hierbij rekening houden met de nodige
veiligheidsmaatregelen.
We hopen vooral dat elk kind zich opnieuw thuis kan voelen op onze school, zodat het zich volop kan
ontwikkelen.

2.

Dankjewel!
De ouders van Juliette Claerbout schonken heel wat valtegels aan de school. We kunnen hiermee de
huidige valtegels aanvullen en vervangen. Ook andere KBK-scholen kunnen gebruik maken van deze
schenking. Hartelijk bedankt!

3.

Nieuws uit de school
We heten enkele nieuwe leraren welkom:
• Juf Lieve Pauwels is de juf van L1B. Juf Lieve werkte in een vorig leven als zorgcoördinator in de
Damiaanschool. Het kriebelde om terug voor de klas te staan.
• Juf Phoebe Goemaere staat halftijds in L4A en in L4B. In L4A vervangt ze juf Elien die in
bevallingsverlof gaat tot aan de kerstvakantie. In L4B vormt ze een duo met juf Sofie tot aan de
krokusvakantie.
We hebben een nieuwe webmaster: juf Hanne Vandevelde (L3A) neemt de fakkel over van juf
Caroline. Juf Hanne is ook het nieuwe aanspreekpunt ICT op onze school.
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4.

De schoolwebsite, zo blijf je helemaal mee!
Op onze website, www.basisschoolvlaanderen.be,vindt u heel wat info: de schoolbrochure, de
brieven, de schoolkalender, het weekmenu, foto’s en filmpjes, interessante links, … Het is echt de
moeite om deze regelmatig te bekijken.
Intekenen voor opvang, middagmalen, afgehaalden, … doet u via de online intekenlijst. Vult u deze
zeker nog in mocht dat nog niet gebeurd zijn? Zo weten de leerkrachten waar uw kind naartoe moet
en kunnen we uw kind helpen als het even niet meer weet waar naartoe.
Heb je foto’s om te delen, een mededeling, dan kan je mailen naar onze webmaster:
hanne.vandevelde@kbkscholen.be

5.

Met de wagen naar school? Hou het veilig voor de zwakke weggebruiker.
Aan ouders die met de wagen komen, voor de veiligheid van uw kinderen en
andere leerlingen:
- Gebruik de laad- en loszones… kusje en weg.
- Geef zoveel mogelijk voorrang aan mensen die van hun parkeerplaats willen
wegrijden, zodat de stopplaatsen zo snel mogelijk vrijkomen.
Als u wilt parkeren, hou er dan rekening mee dat de school in parkeerzone KOR2 ligt. Het eerste uur
kunt u gratis parkeren als u een ticket neemt aan de parkeerautomaat. Als u langer dan een uur wilt
parkeren, dan activeert u een parkeersessie via de mobiele website m.parko.be of via sms, of een
ticket nemen aan de parkeerautomaat. In deze zone moet u van maandag tot en met zaterdag
betalen.
Parkeren op het voorplein kan op de vrije plaatsen, die niet voorbehouden zijn. We vragen
uitdrukkelijk om niet zomaar te parkeren op het voorplein. Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties
voor onze kinderen en belemmert de toegang voor de hulpdiensten.
Laten we samen de schoolomgeving veilig houden. Samen kunnen we het!

6.

Met de fiets/step naar school
Kleuters en kinderen van L1 en L2 zetten hun wieltjes op de Speelplaneet.
Na schooltijd en over de middag wachten onze jonge fietsers bij de afgehaalden. U
kunt samen met uw kind via de Speelplaneet de fiets ophalen en de school verlaten.
Kinderen van L3, L4, L5 en L6 zetten hun wieltjes in de fietsenkelder.
Na schooltijd en over de middag verzamelen de fietsers op de grote speelplaats,
aan de grijze poort. Samen met de leerkracht gaat de fietsenrij richting de
fietsenkelder. Als ouder wacht u daar uw kind(-eren) op of bezorgt u een schriftelijke toestemming als
uw kind(-eren) alleen naar huis mogen fietsen. Deze schriftelijke toestemming tekent de directie voor
akkoord.

7.

Studie
Er is studie voor:
• L2 van 16.15 tot 16.30 uur
• L3, L4 van 16.15 tot 16.45 uur
• L5, L6 van 16.15 tot 16.45 uur
• L5, L6 van 16.15 tot 17.15 uur
De studie voor het 1ste leerjaar start later dit schooljaar op.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen in alle rust hun werk kunnen maken, vragen we om uw kind op
te halen na de studie. De afhaalmomenten zijn de tijdstippen einde studie. Na de studie gaan de
kinderen naar de opvang op de grote speelplaats of wacht u uw kind(-eren) op in de trappenhal.
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8.

Help, mijn kind is ziek!
Is uw kind ziek? Verwittig de school voor 9.00 uur op het nummer 056 17 09 00.
Is de afwezigheid van uw kind corona gerelateerd? Neem dan zo snel mogelijk contact op
met de directie op het nummer 0478 76 30 25 of via mail naar
lindsey.roose@kbkscholen.be . Gebruikt u het mobiel nummer van de directie enkel in
dringende gevallen?

9.

Van wie is het?
Op school raken er soms spullen zoek.
De verloren voorwerpen worden intern vaak bekeken. Als er een naam op staat,
wordt het terug bezorgt aan uw zoon/dochter. De grotere kinderen vinden zo ook
hun eigen spullen terug.
Naamteken je de spullen van uw kind?

10. Wist je dat …
• de kinderen elke voormiddag een stukje fruit of groente meebrengen? In de namiddag mag het
natuurlijk ook! We vragen om dit in een doosje te steken.
• de voorzitter van het oudercomité Nico Van Severen is, papa van Renée (L4)?
• alle kinderen elke dag met hun fluohesje aan naar school komen? Je kunt er eentje
bekomen in het secretariaat.
• de kinderen op onze school een uniformschort dragen? Deze kunt u verkrijgen in het
secretariaat. We hebben nieuwe modellen aan 40 euro en er zijn ook nog enkele
modellen van vorig jaar ter beschikking aan 30 euro het stuk.
•
alle brieven op onze website komen? Geen paniek dus als een brief onvindbaar is!
•
we verwachten dat u zichzelf aanmeldt in het secretariaat als u tijdens de schooluren de school
binnen komt? Laat dit wel een uitzondering zijn. Ook laatkomers melden zich aan en stappen niet
zomaar door. Ariane of Chantal helpen u graag verder.
•
we aan alle volwassenen vragen om een mondmasker te dragen in en rond de school? U draagt
het mondmasker boven de neus en mond.
•
de loopwedstrijd in Don Bosco op 6 oktober niet doorgaat omwille van bouwwerken?
•
je nog kunt inschrijven voor de naschoolse activiteiten? Op de schoolwebsite vind je alle
informatie terug: https://www.basisschoolvlaanderen.be/index.php/naschools
• kinderen van de basisschool nooit zonder een volwassene of broer/zus van het secundair
wachten buiten de schoolmuren. Wie voor 8.00 uur op school is of na schooltijd op school blijft,
gaat naar de opvang. Wachten onder toezicht van een volwassene of broer/zus van het secundair
kan wel.
11. Zoekertje

We zijn op zoek naar

zwembroeken die we als

reserve kunnen gebruiken. Is uw kind een
zwembroek ontgroeid, dan mag u ze gerust aan ons
bezorgen.
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12. Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:

vrijdag 1 oktober

dinsdag 5 oktober

pedagogische studiedag.
Er is GEEN school voor uw kind.
lokale vrije dag.
Er is GEEN school voor uw kind.
dag van de leerkracht

zondag 17 oktober

L2: Eerste Communie in de Verrijzeniskerk (11:00-12:00)

18, 19, 21 en 22 oktober

L3: sportklassen in de Lange Munte (schooluren)

dinsdag 19 oktober

teamvergadering: Enkel opvang, geen studie!

donderdag 21 oktober

P-K1: peuterinstuif (instapdatum 08/11)

vrijdag 22 oktober

dag van de jeugdbeweging

zaterdag 30 oktober tot en
met zondag 7 november

HERFSTVAKANTIE

maandag 4 oktober
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KALENDER SEPTEMBER TIP: Hang deze kalender aan de koelkast. Zo blijf je mee!
1
2
3
4
5
6

wo
do
vr
za
zo
ma

Eerste schooldag! Welkom terug!

7

di

8

wo

L2 t.e.m. L6: start studie
L4: zwemmen
L5-L6: infoavond (19:30 – 21:00)
L1-L2: Opmaatjes, eerste les (16:15 – 17.15)
K3: Bezoek aan het reuzenhuis (NM)
L1A-L2A-L3A: zwemmen

9

do

L2-L3-L4: infoavond (19:30 – 21:00)

10

vr

L1: groepsuitstap (de Gavers, 9:00-14:50)
L5: groepsuitstap (met de fiets naar de Gavers, 8:30-16:00)

11
12
13

za
zo
ma

14
15
16
17
18
19
20

di
wo
do
vr
za
zo
ma

21
22

di
wo

L4: zwemmen
KL: infoavond (19:30 - 21:00)
L1B-L2B-L3B: zwemmen
L1-L2-L3: eerste les sportmix (gymzaal, 16:15-17:15)

L6: uitstap met de milieuboot (de Leie, 9:00 – 12:00)
L4: zwemmen
oudercomité: 1ste vergadering (gymzaal, 20:00)
K2-K3: 1ste les rollebolle (gymzaal, 16:15-17:15)
L1A-L2A-L3A: zwemmen
L3 t.e.m.L6: loopcross Zwevegem (13:00 -15:30)

23

do

24
25
26
27
28

vr
za
zo
ma
di

29

wo

30

do

L5: Vaccinatie mazelen, bof, rubella (op school door CLB-arts, VM)
L5: uitstap met de milieuboot (de Leie, 13:00 – 15:50)
teamvergadering: Enkel opvang, geen studie!

L4: zwemmen
L6: Dode hoek activiteit
KL-L: Breng je sportclub naar school:
Iedereen mag in de kledij van zijn sportclub naar school komen.
L1B-L2B-L3B: zwemmen
L3 t.e.m.L6: loopcross Lange Munte (13:00 -15:30)
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