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Herfstvakantie tot …. ?
De herfstvakantie start vandaag wat in mineur. Door het hoge aantal nieuwe
besmettingen in ons land wordt de herfstvakantie voorlopig verlengd tem 11 nov. Of
dit ook zo blijft hangt af van de beslissing van de regering. De kans dat de school
maar terug mag starten op ma 16 nov is reëel.
Noodopvang op 9 en 10 nov
De gemeente werkt momenteel een noodopvang uit voor 9 en 10 nov (en evt ook
voor 12 en 13 nov). Grosso modo zou de voor- en naschoolse opvang betalend
blijven (zoals nu), maar zou de sportdienst de dagopvang verzorgen. Deze zou gratis
zijn, maar enkel bedoeld voor ouders, die geen andere oplossing hebben. Normaliter
zou dit in onze school kunnen doorgaan. Meer info via de site van de gemeente of
telefonisch op 0476/342688.
School in coronatijden
Net als jullie hopen we de school te kunnen open houden. Om dit waar te kunnen
maken, zijn we strenger dan de overheid van ons vraagt ( bvb strikt scheiden van de
bubbels met oa apart spelen en eten, geen ouders op school,….). We hopen op begrip
voor de soms minder populaire maatregelen.
LVS-rapporten
Het lager krijgt vandaag zijn Leerling Volg Systeem-rapportje mee. Dit is enkel
bedoeld om de groeikansen van je kind op te sporen, waarop we onze zorg kunnen
afstellen.
Zwemmen, uitstappen
Er zullen in de komende weken geen uitstappen en zwembeurten meer gepland
worden. Het zwemmen wordt vervangen door turnen in het OC. Uitstappen,
wandelingen in open lucht kunnen wel nog doorgaan.
Weekopdrachten
Deze week keken we goed uit onze doppen (wandplaten herkennen), na de vakantie
gaan we voor “samen supersterk”. In een tijd dat onze sociale contacten sterk
gereduceerd worden, is het belangrijk mekaar te ondersteunen. Samen komen we er
door!

Evacuatieoefening
Deze week deden we een onaangekondigde evacuatieoefening. Deze verliep heel
vlot. In een mum van tijd waren de kinderen buiten. In groep trekken ze dan naar
het OC, onze verzamelplaats.
Halloween
Doordat de zwemles vandaag niet kon doorgaan, mochten de kinderen vandaag
verkleed naar school komen, al was het halloweenfeestje beperkt. We geven op dit
moment absoluut voorrang aan de essentiële leerstof.
Zonnepanelen
De zonnepanelen zijn ondertussen geplaatst. Het elektriciteitsverbruik op onze school
zal hierdoor nagenoeg gecompenseerd worden. Laat de zon maar schijnen.
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