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De kleine school waar grote dingen gebeuren
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Coronatijden
De cijfers van de pandemie swingen de pan uit. Hoewel we pas na de herfstvakantie
moeten overschakelen op code oranje werkten we deze week al in code oranje. Dit
leidt tot een paar minder populaire maatregelen, die zeker tegen het DNA van de
school ingaan. We hopen dan ook op begrip en hopen alleszins de school voor alle
bubbels te kunnen openhouden.
- Alle niet-essentiële volwassenen mogen de school niet meer betreden.
- Er gaan geen uitstappen meer door, behalve turnen en zwemmen
- Ook voor de opvang worden de kinderen afgezet en opgehaald aan de voordeur
- Vragen, besprekingen met de juf of meester gebeuren via het schoolmailadres
van de leerkracht. Indien nodig zal de leerkracht je opbellen.
- We houden de luchtkwaliteit in de klas nauwlettend in de gaten met CO2meters. Om de norm te behalen moeten ramen continu open staan. We raden
dan ook warme kledij (verschillende laagjes) aan voor de kinderen.
- We vragen nadrukkelijk dat kinderen op tijd in school zijn, zodat we de
veiligheidsvoorschriften kunnen volgen.
Er is gelukkig ook (een beetje) goed nieuws:
- in code oranje mogen turn- en zwemlessen doorgaan
- We blijven warme maaltijden aanbieden (weliswaar per bubbel)
Geplande evenementen
Zowat alle geplande evenementen (vb quiz) en voordrachten (vb rond autisme,
schermgebruik en hoogbegaafdheid) zijn voor de komende periode geannuleerd. Ook
de pedagogische studiedag van 12 nov gaat niet door. Er zal die dag gewoon les
gegeven worden.
De wandelzoektocht, georganiseerd door het oudercomité op 29 nov is volledig
coronaproof en kan normaliter doorgaan.
Ziekteverlof Wouter
Meester Wouter moet volgende week een operatie ondergaan en zal vermoedelijk tot
12 nov in ziekteverlof zijn. Zijn vervangster testte echter positief op covid 19,
waardoor we momenteel op zoek zijn naar een nieuwe interimaris.
GSM-inzamelactie tot begin feb
Vanaf heden tot begin feb verzamelen we oude GSM’s. Bij 50 verzamelde GSM’s
krijgt de school een computer aangeboden.
Pannnen-, klaas- en speculooskoekenactie

Je kind krijgt vandaag de brief mee voor onze jaarlijkse koekenverkoopactie. Omdat
nagenoeg alle kasacties wegvallen, hopen we op een goede verkoop. Bedankt voor
jullie medewerking.
Plaatsing zonnepanelen
Volgende week di en woe worden zonnepanelen op de school geplaatst. Deze zouden
het elektriciteitsverbruik in de school ongeveer volledig moeten dekken. Nu ook onze
toiletten met regenwater spoelen, wordt onze school steeds groener.
LVS-rapportje lager
De kinderen in het lager krijgen voor de herfstvakantie hun LVS-rapportje mee.
Hierin wordt de evolutie van je kind verwoord en bekeken hoe we je kind kunnen
helpen groeien.
Weekopdrachten
Na een weekje inzetten op lezen, willen we volgende week goed uit onze doppen
kijken. De leerkracht verwijdert regelmatig wandplaten uit de klas. De kinderen
proberen te achterhalen welke wandplaat weg is en wat er op stond. Hiermee leren
we kinderen gericht kijken naar wandplaten, die hen kunnen helpen bij hun klaswerk.
Conny en Tilly
Deze week moesten zowel Conny en Tilly in quarantaine en een covid-test ondergaan.
Van Conny weten we ondertussen dat die negatief is. Zij kan maandag terug aan de
slag. Voor Tilly moeten we nog even afwachten. Ondertussen heeft het CLB ons
bevestigd dat dit voor de school (zelfs bij positieve test) geen gevolgen heeft,
aangezien in de refter en in de opvang steeds een mondmasker wordt gedragen.
leefschool Groene Poortje

www.groenepoortje.be

