Beste ouders,
Veranderen en bijsturen van veiligheidsmaatregelen het wordt zowaar een ‘dagelijkse gewoonte’. Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat er
deze avond, de komende dagen hoogstwaarschijnlijk nog maar eens bijsturingen zullen volgen.
Nu gaan we - met code oranje - in herfstverlof,. We zien wel welke bijsturingen, aanpassingen er tijdens en na de herfstvakantie op ons
pad zullen komen.
Samen zullen we schakelen, bijsturen waar nodig. Samen met alle leerkrachten, onderhoudsmensen, mensen van de buitenschoolse opvang, de kinderen en jullie ouders.
Hoe speciaal, hoe anders, hoe hectisch de voorbije weken van dit schooljaar zijn geweest, toch durf ik te stellen dat alles al bij al vlot,
haalbaar en veilig is verlopen op onze school. Maar we zouden geen juf of meester zijn mochten we niet nog enkele groeikansen zien….
Enkele groeikansen….
1.

Kinderen kunnen na school enkel worden afgehaald aan de poort van de Boezingestraat NIET aan de poort van de Diksmuidseweg.
De poort langs de Diksmuidseweg is in - en uitgang voor de buitenschoolse opvang.

2.

Vertel aan je kind of het om 16 uur al of niet naar de buitenschoolse opvang moet. Dit zal bijdragen tot het vlotter afhalen van de
kinderen.
Dankjewel ieder van jullie om mee te bouwen aan onze school!
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Herfstvakantie met 2 dagen verlengd
De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en
volwassenenonderwijs - maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw
advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister.

Zwembaden dicht
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen is het zwembad te Ieper dicht. Hierdoor zal er geen
schoolzwemmen meer georganiseerd worden. Deze maatregel is nu al zeker tot 19 november van
kracht!
Alle lagere klassen krijgen gedurende deze periode twee lesuren bewegingsopvoeding.

FLUO HESJE
Dagen worden korter..
Kinderen komen ‘ s morgens in “het donker” naar school
Het weer wordt guurder
Ook na school is het al wat duister
DAAROM
Draag ALTIJD een fluohesje!!
ALTIJD =
Bij het naar school komen
Bij het naar huis gaan
Te voet of met de fiets
Ook kinderen die met de auto gebracht worden dragen steeds een fluohesje
SAMEN “Verplicht verlicht!” voor de veiligheid van onze kinderen!
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Dankjewel ouderraad
Dankjewel ouderraad voor het aanvullen van het klasbudget met € 50 per klas. Hierdoor kan
er terug allerlei worden aangekocht voor de kinderen!
Dankjewel!!!

Batterij inzamelactie
Dankjewel jullie allen om batterijen binnen te brengen. We zamelden in totaal 2
volle tonnen in. Hierdoor kunnen we heel wat nieuw materiaal aankopen voor in
de klas.
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