Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
20-11-20
School in coronatijden
- Met de regelmaat van de klok worden we geconfronteerd met besmettingen van
mensen, die dicht bij de school staan. Dit wordt altijd doorgegeven aan het
CLB, die beslist wat er moet gebeuren. Als je niets hoort, hoeft er dus ook
niets te gebeuren. Je zal altijd een mail met richtlijnen krijgen, als er een
risicovol contact was, die gevolgen met zich mee brengt.
- inzetten op voldoende verluchting blijft een prioriteit in de strijd tegen corona.
Verwarmen met de ramen open, zoals we deden in oktober is echter financieel
onhaalbaar (verbruik van gas was in okt 7 keer hoger dan normaal). We
proberen nu te verluchten via de gang, maar we maken het ook iets kouder in
de klassen. Warme kleding, een sjaal of zelfs een fleecedekentje kunnen de
komende maanden hun nut bewijzen. Bedankt voor jullie begrip.
- De klaas-, pannenkoeken- en speculoosverkoop mag doorgaan. We sluiten de
actie af tegen vrijdag 27 nov. We hopen alleszins op een mooie verkoop, nu
quasi alle kasacties wegvallen. We zullen de pakketten dit jaar wel niet kunnen
meegeven aan de kinderen, zoals gewoonlijk. Je kan de pakketten ophalen in
onze refter op do 3 december (NM tot 18 u).
- Omdat we onze tijd zoveel mogelijk willen inzetten op het aanbrengen van de
leerstof, zullen er geen kerstproeven zijn, maar zetten we in op permanente
evaluatie. Er zal dus wel een rapport zijn.
- De winterwandeling, georganiseerd door het oudercomité, mag niet doorgaan.
Wie reeds betaalde krijgt (of kreeg) zijn geld terug.
- Ook de turnregeling ondergaat wijzigingen, zodat meester Hannes zo weinig
mogelijk van school moet wisselen. Dat betekent dat we de ene week geen
turnen zullen krijgen, de andere week 2 (of soms zelfs 3) keer turnen.
Volgende week (vanaf 23 nov) is het onze turnweek.
- We willen ook de ouders nog eens extra bedanken voor de ondersteuning van
hun kinderen in de verlengde herfstvakantie.
Weekopdrachten
Deze week waren we met z’n allen “samen super sterk”. Samen raken we door deze
donkere, onzekere tijden. Volgende week wordt onze voorleesweek. Dit moet
evenwel door de leerkracht zelf gegeven worden.
Fietsen, skateboards…
Op het fietsparcours is alles met wieltjes toegelaten, behalve alles wat elektrisch
aangedreven wordt (wel skateboard, inline-skates, …. geen Hover board). Ook met je
eigen fiets (of skateboard….) mag, maar uitlenen van je eigen materiaal mag niet.
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