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Afsluiten van de koekenactie
Vandaag was de laatste dag voor het bestellen van de klaas-, pannen- of
speculooskoekenverkoop. Wie het vergat kan maandagmorgen nog een laatste
bestelling plaatsen. Bedankt voor jullie verkoopijver.
Levering koeken : do 3 dec tussen 15.00 en 18.00
Door de huidige maatregelen zal de levering van de koeken iets anders gebeuren dan
gewoonlijk. Je kan de koeken in de refter ophalen tussen 15.00 en 18.00. Omdat er
ook een professionele verkoper moet aanwezig zijn, zijn we hier wat beperkt in uren.
Sintfeest op school: vrij 4 dec
De sint is al heel oud en ook een beetje zwaarlijvig. Hij is dus zeker een risicopatiënt
voor corona. Daarom zal de echte Sint dit jaar niet op bezoek komen dit jaar, maar
…. hij duidde wel een hulpsint aan die onze school zal bezoeken. We krijgen dus wel
bezoek, maar helaas niet van de echte Sint.
De hulpsint brengt ook speelgoed en snoep, al is die dit jaar individueel verpakt en zal
het ook in de klas opgegeten worden.
In de namiddag kijken we per bubbel naar een poppenkast door meester Cies.
Weekopdrachten
Na onze voorleesweek, gaan we in de week van Sinterklaas inzetten op samen spelen.
Voor veel kinderen is dit in deze tijden niet gemakkelijk meer. Op school kan het
gelukkig nog wel.
Slipjes voor peuters/kleuters gevraagd
Het is de bedoeling dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen, al is een
ongelukje vlug gebeurd. Een voorraad slipjes is dan ook handig. Wie kan ons helpen
om een voorraad slipjes aan te leggen?
kinderen brengen en halen in coronatijden
Wie voor 8.10 op school arriveert gaat naar de opvang via de voordeur.
Vanaf 8.10 kunnen de kinderen van het lager terecht op de speelplaats, de kleuters in
de klas. De handen worden ontsmet bij aankomst in de kleuterklas of op de
speelplaats. Vanaf 8.20 staat meester Geert aan de schoolpoort en worden de
handen meteen ontsmet. Kinderen, die na 8.20 op school aankomen met de fiets
zetten hun fiets vooraan aan de oprit.
Bij het ophalen (kleuter en jongste lager met hun broers/zussen aan de grote poort,
midden en oudste lager aan het kleine poortje) vragen we ook aan de ouders om de

social distance te bewaren. Je mag gerust het eerste deel van de oprit gebruiken om
een samenscholing aan de schoolpoort te vermijden.
We zijn er ons bewust van dat het als ouder niet fijn is, als je niet of moeilijk kan
communiceren met de leerkracht. We vinden dit ook heel jammer en gaat volledig in
tegen de visie van de school, maar we zijn uiteraard verplicht de regelgeving ivm
covid te volgen. Bedankt voor jullie begrip.
Oudercontact : van 14 dec tem 16 dec
Tot onze grote spijt zal een lijfelijk oudercontact er nog altijd niet inzitten. De
meester of juf zal met jullie een afspraak maken om op ma 14 dec, di 15 dec of woe
16 dec een online oudercontact te plannen. Het rapportje geven we mee op ma 14
dec. We voorzien 1 oudercontact per kind en vragen dan ook aan gescheiden ouders
op dezelfde digitale meeting aanwezig te zijn. Bedankt voor jullie begrip.
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