Nieuwsbrief december 2020 – januari 2021
We zitten al enkele weken in coronacode oranje en ik vermoed dat dit nog wel een tijdje zal duren.
De huidige maatregelen blijven dus van kracht (geen zwemmen, geen uitstappen, …) Zodra jullie weer
welkom zijn op het schoolterrein laat ik het weten! Een dikke merci voor de door jullie geleverde
inspanningen!!!! Als extra bijlage van deze nieuwsbrief bezorgen wij u op vraag van de stad Brugge
wat meer info rond corona: Gezond en veilig terug naar school in Brugge.
In januari starten we opnieuw met de gratis bedeling van een stuk fruit op woensdag. We kochten met
de school herbruikbare drinkflessen aan (450 ml, merk Dopper). Die zijn – voor wie dat wenst tegen kostprijs (11,75 euro) te koop in het secretariaat. De sint kan er dit coronajaar niet persoonlijk
bij zijn, maar we vieren hem zeker op een passende en verrassende wijze.
Corona gooit ook onze kerstplanning wat door elkaar. Een overzicht:
- De proefwerkenweek voor L4, L5 en L6 wordt wat meer gespreid (en niet beperkt tot één
proefwerkenweek). We doen dit om onderwijstijd te winnen en ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen zoveel mogelijk proefwerken kunnen maken (ik denk bijvoorbeeld aan
kinderen die in quarantaine moeten en daardoor de volledige proefwerkenweek zouden
missen).
- Oudercontacten op school mogen niet en worden ofwel uitgesteld (tot betere tijden) of
vervangen door een digitaal alternatief:
 Voor eerste en tweede kleuter vinden we een persoonlijk contact voor een gesprek over
onze kleinste kinderen zo belangrijk dat we het oudercontact uitstellen tot in januari of
februari. Bij vragen kun je via mail bij de leerkracht van uw kind terecht.
 Voor de ouders derde kleuter Zandstraat staat een digitaal oudercontact gepland op
donderdag 10 december. We vinden het immers belangrijk om u nu al te informeren over
de schoolse vorderingen van uw kind, in de aanloop naar het eerste leerjaar.
 Juf Kristien (Lenteweelde) organiseert telefonische oudercontacten in de week van 7
december
 Het oudercontact lagere school vindt digitaal plaats op donderdag 17 december. Die dag
worden de groeirapporten (L1, 2 en 3) en de Kerstrapporten (L4, 5 en 6) gemaild naar alle
ouders. Aangepaste uitnodiging per klas volgt.
De verdere agenda voor december en januari:
- Speelgoed van de maand: kleine auto’s (december) en springtouwen + grote elastieken
(januari)
- Door corona komt de sint digitaal op bezoek op vrijdag 4 december
- Donderdagavond 17 december: geen studie. Kinderen die na school blijven, worden vanaf
16u.15 opgevangen door Kakelbont.
- Kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari
Gezondheidstip

Geef corona/griep geen schijn van een kans…. Steeds handen wassen na toiletgebruik!

