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Corona
De voorbije week sloop het coronabeestje stiekem onze schoolpoort binnen. We
moesten vier klassen in quarantaine plaatsen door toenemende besmettingen,
leerlingen én leerkrachten vielen uit door besmettingen bij zichzelf of
gezinsleden.
In samenspraak met ons schoolbestuur hebben we vandaag de beslissing
genomen om even aan de noodrem te trekken. De lagere school sluit een weekje
de deuren. Ondanks alle inspanningen van onze leerkrachten is het onmogelijk
geworden om de school op een doeltreffende manier te organiseren. We hopen
door deze sluiting de verspreiding van het virus af te remmen.
In de kleuterschool zijn er momenteel nog geen bevestigde besmettingen. Ook
al zijn er daar enkele leerkrachten afwezig, we kunnen de verschillende
klasgroepen maandag zonder probleem openhouden dankzij een flexibel
leerkrachtenteam. De kleuters kunnen van maandag tot vrijdag gewoon naar
school komen. Er wordt ook voor- en nabewaking voor hen georganiseerd.
We zijn er ons van bewust dat de sluiting van de lagere school een enorme impact
heeft op de kinderen én op onze ouders. We hopen echter dat u begrip kan
opbrengen voor onze beslissing. We zien elkaar op 6 december terug!

Motor uitschakelen
Een attente ouder wees ons deze week op het uitschakelen van de motor van de
auto wanneer je wacht op je zoon of dochter. Als school proberen we ook ons
steentje bij te dragen voor het milieu. Wanneer we met zijn allen ons best doen,
wordt de natuur er vast ook mooier door. Dus… een oproep aan allen om de
motor uit te schakelen tijdens het wachten en jezelf wat warmer te kleden tegen
de koude die de auto dan binnendringt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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Antoon speelt graag groener!

Er werd zaterdag héél hard gewerkt, zowel in de lagere school als in de
kleuterschool. Een enthousiast team van klussers stond om negen uur klaar om
in actie te schieten. Verfborstels werden bovengehaald, kruiwagens reden af en
aan, zowel sterke papa’s, juffen, meesters en mama’s toonden hun spieren,…
Het was gezellig, lekker én het resultaat mag er zeker zijn! We laten jullie
alvast meegenieten voor foto’s tijdens én na de werken! Een welgemeende
DANKJEWEL aan alle helpers, voor en achter de schermen!
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Lagere school

Online lesmomenten
In de lagere school schakelen we volgende week over op afstandsonderwijs. De
leerkrachten zullen opdrachten in een overzichtsschema plaatsen en
doorsturen via mail. Ze voorzien ook twee lesmomenten per dag, eentje in de
voormiddag en eentje in de namiddag. Op woensdag is er enkel een
lesmoment in de voormiddag. Om thuis het gebruik van computer of laptop
wat makkelijker te maken, hebben we een planning gemaakt per leerjaar met
vaste uren.
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

09.00u
09.30u
10.00u
10.30u
11.00u
11.30u

–
–
–
–
–
–

09.30u
10.00u
10.30u
11.00u
11.30u
12.00u

12.30u
13.00u
13.30u
14.00u
14.30u
15.00u

–
–
–
–
–
–

13.00u
13.30u
14.00u
14.30u
15.00u
15.30u

De online lesmomenten die vandaag via Bingel georganiseerd werden, zijn erg
vlot verlopen. We hebben dan ook afgesproken om alle lesmomenten volgende
week zo te laten verlopen. (anders dan gisteren in onze briefwisseling werd
vermeld) Op bovenstaande uren moeten de kinderen enkel inloggen met hun
persoonlijke Bingelgegevens. Op het startscherm zien ze dan ‘naar de les’
verschijnen. Wanneer ze daar op klikken, komen ze automatisch in de online
les terecht.
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Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Vandaag is de brandweer niet langs geweest omwille van corona. We plannen
zo snel het kan een nieuwe bezoekje in.
Volgende week gaan onze peuters nog verder leuke activiteiten rond de Sint en
zijn pieten doen want nu komt 6 december wel stilletjes dichterbij.
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Onze schoen is bijna klaar... nu is het aftellen naar de sint en zijn pieten!
Iedereen mag donderdag iets lekkers meebrengen voor het paard
van sinterklaas. We zijn allemaal flink geweest dus we hopen dat er een
verrassing komt in onze klas.
Wij denken ook al aan de kerstperiode. Van onze schoendoos gaan we een
grappig kersthuisje maken. Wie nog geen doos had meegebracht, kan dit nog
steeds doen. Voor onze kerstdecoratie voor op de feesttafel hebben we een
weckpot of andere glazen pot met een doorsnede van 10 cm bovenaan nodig.
Ook kleine dennenappels en kleine kerstversiering is heel welkom voor onze
knutselactiviteit.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
Wij tellen vol ongeduld af naar de komst van sinterklaas. Onze pietenmutsen
staan bijna allemaal klaar, onze klas is mooi versierd en we hebben zelfs al een
spiekpietje gezien in onze klas, wat spannend! Volgende week werken we heel
wat activiteiten verder af en staat er nog een leuke poppenkast, een rijmspel
en vele telspelletjes op onze planning.
Op vrijdag mogen de kleuters iets lekkers meebrengen voor het paard of een
tekening voor sinterklaas.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Maandag starten wij ons thema rond ‘Sint & Piet’ op.
Beleving staat hier centraal!
De stoomboot laden, over de daken lopen en samen aftellen naar 6 december.
Onze kleuters zullen meermaals vol roet hangen!
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Hou het samen gezond en veilig!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie
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