28 oktober 2021

NIEUWSBRIEF
GBS DE SCHAKEL
Corona
Zoals u vast al in de media vernomen heeft, moet elke basisschool na de herfstvakantie weer
nieuwe regels volgen:
Wat verandert er voor onze kinderen:
- De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar moeten binnen een mondmasker dragen.
We voorzien plaatsen in de gang en op afstand waar ze tussendoor even hun
mondmasker kunnen afzetten.
- Buiten hoeven de kinderen van het vijfde en zesde geen mondmasker te dragen als ze
intens fysiek contact vermijden.
- Het eten voor de kinderen van het vijfde en zesde zal ook op voldoende afstand
gebeuren.
- Alle kinderen van de basisschool worden vanaf 8 november enkel nog getest als ze
symptomen vertonen.
- Vanaf 8 november kan een klas in quarantaine gezet worden als er 4 of meer
besmettingen in dezelfde klas zijn.
Wat blijft zeker behouden:
- Leerkrachten dragen mondmaskers. Dit mogen ze af zetten als ze achter een scherm staan
of als ze vooraan staan op een veilige afstand.
- Voldoende afstand houden, inzetten op handhygiëne en goede ventilatie.
- Alle kinderen eten ’s middags met hun klasgroep op een hygiënische manier.
- Derden op school moeten verplicht een mondmasker dragen.
Ten alle tijden vragen we bij een besmetting de school zo snel mogelijk te verwittigen, na de
schooluren kan u steeds via klasmail terecht of via het gratis nummer van de crisiscel van de
gemeente Brecht (0800/23310)
De school neemt dan verder contact op met het CLB i.v.m. de verder te nemen stappen.
De crisiscel van de gemeente Brecht kan na overleg steeds beslissen om extra maatregelen op te
leggen. Moest dit gebeuren, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Bedanking
Ondanks de verhoging van het aantal besmettingen die we nu in de laatste week hebben, willen
we toch alle kinderen en medewerkers op school bedanken om de afspraken rond corona zo goed
mogelijk op te volgen. Een dikke duim voor jullie inzet.
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Helm Op Fluo Top
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie doet onze school mee aan de actie “Helm Op Fluo
Top”. Deze actie wil kinderen overtuigen om ook tijdens de donkere maanden naar school te
stappen en fietsen en om dat goed zichtbaar en goed beschermd te doen.
Concreet wil dit zeggen dat kinderen zoveel mogelijk aangespoord worden om een fietshelm en
fluovest te dragen wanneer ze als fietser naar school komen. En dat de andere kinderen een
fluovest dragen en zich veilig begeven in het verkeer.
Per dag dat de kinderen dit correct doen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart.
Met die spaarkaart kunnen ze sparen voor verschillende beloningen. Halen ze 50 stickers dan
krijgen ze gratis toegang tot de ZOO of Planckendael.
Wanneer de kinderen hun 50 stickers bereikt hebben, sparen ze verder op een klasposter.
Daarmee kan de klas nog deelnemen aan een wedstrijd voor extra klasprijzen. We hopen dat alle
kinderen een volle kaart kunnen behalen.

Huppeldepupstraatje
Het straatje aan de zijkant van de school is eindelijk officieel ingehuld. Wegens corona is dat met
heel wat maanden vertraging gebeurd. De kinderen hebben de naam: “Huppeldepupstraatje”
democratisch gekozen. En er hangt nu ook een officieel straatnaambordje.
De kinderen van het vijfde hadden deze naam verzonnen en kregen daarom van onze directeur
een kleine beloning bij de inhuldiging.

We willen bij deze het gemeentebestuur heel erg bedanken voor het realiseren en het verder
verfraaien van het straatje.
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11 november: Wapenstilstand
Naast de blijvende oorlogs-eeuw-herdenkingen is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden : hoe
kostbaar, hoe broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden. Een gedachte om het hele jaar door
in ons mee te dragen.
Die dag kan iedereen nog altijd een stap extra zetten door de actie 11.11.11 te steunen voor een
rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid.

Kleuterschool zoekt …
De kleuterjuffen willen graag jullie hulp even vragen. Ze zijn door hun voorraad lege kartonnen
smeerkaasdoosjes heen. Dus heeft u nog een leeg exemplaar, dan mag u deze steeds aan 1 van de
kleuterjuffen bezorgen of aan uw kind in de lagere school meegeven.

Pinda- allergie in de kleuterschool
Omdat er een kleuter op onze school zit die een levensbedreigende pinda-allergie heeft, willen we
vragen om uw kind echt geen pindakaas of pasta of koeken met pindanoten mee te geven. Onder
het motto liever voorkomen, dan genezen.

Verloren voorwerpen van de lagere school kan u in het inkomhalletje terug vinden.
Graag willen we nogmaals vragen om zeker sjaals, mutsen en handschoenen te voorzien van
een naam.

Digitale “Wolven”?
Op 26 en 27 oktober kwamen de digitale wolven aan elke klas van K3 t.e.m. L6 twee uur les
geven rond programmeren voor kinderen. De kinderen vonden het een superleuke ervaring. Dit
werd dit jaar nog gesponsord door het oudercomité. Waarvoor dank !

Oudercomité: oproep leden
Dit jaar voorzien we vanuit het budget van het oudercomité nog een aantal gratis activiteiten
voor de kinderen o.a.:
- het gratis fruit op woensdag. Waarvoor we een aantal ouders hebben die zich wekelijks
bezig houden met het wassen, snijden en verdelen van het fruit. Merci !
- De terugbetaling van de activiteit van de digitale wolven: zie tekstje hierboven.
- Er staat voor de lagere school in februari nog een uitgesteld muziekoptreden op school
gepland, dat vorig jaar niet door kon gaan wegens corona. Verdere info volgt nog.
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We hopen van harte dat we zo’n activiteiten ook de volgende jaren nog kunnen sponsoren voor
de kinderen. Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig.
Momenteel zijn er 3 kandidaten die met de school willen meedenken. Moest je je toch geroepen
voelen om je schouders mee onder het oudercomité te zetten, laat het de klasleerkracht dan
zeker even weten. Stapsgewijs hopen we het aantal leden op te bouwen. Om zo terug tot een
volwaardig oudercomité te komen.

De warmste week
Dit jaar kunnen we hopelijk weer gewoon klaskrantjes verkopen op de markt. De verkoop staat
gepland op donderdag 16 december, recht tegenover onze school.
Het thema dit jaar is “Jezelf kunnen zijn.”
In het krantje stellen we volgende projecten voor: “De regenboog”, voor mensen met het
syndroom van Down, in Gooreind en de organisatie “KOPP” (kinderen van een ouder met
psychische problemen), via de afdeling Koraal in Zoersel.
De kinderen van het zesde maken een krantje vol info, interviews, verslagen en veel meer . Ze
ontwerpen dat helemaal zelf en organiseren nog andere verkoopactiviteiten voor deze 2 doelen.
De eerste actie was tijdens de halloweenwandeling. Dat was al een groot succes. Bedankt
daarvoor !

Zwerfvuil rapen
Dit jaar hebben we als school extra ingezet op “Operatie proper”. Dit om de kinderen bewust te
maken van hoeveel zwerfvuil er overal te vinden is en om hier samen iets aan te doen.
Maandelijks zullen er kinderen van de school in de omgeving van de school zwerfvuil gaan rapen.
Dit gebeurt op een veilige manier. We krijgen hiervoor de nodige materialen van de gemeente ter
beschikking.
Het vierde leerjaar heeft zo in oktober op de eerste zwerfvuil-opruimdag 3 kilo verzameld. Nu kan
u zeggen dat dat niet veel is, maar elk stuk zwerfvuil is eigenlijk te veel.
Daarnaast verzamelen de klassen van de lagere school om de beurt wekelijks het vuil van de
speelplaats. Het gewicht hiervan wordt genoteerd en op een zichtbare plaats voor de kinderen
uitgehangen. Het is de bedoeling dat we op 0 gram uitkomen. Dat zou betekenen dat er niets van
vuil terug te vinden is op de speelplaats. Hopelijk slagen we hierin !

Grootouderfeest in de kleuterschool
Dit jaar mochten we helaas nog steeds geen grootouders fysiek ontvangen op de school. Daarom
heeft het kleuterteam een alternatief samen met de kinderen uitgewerkt om de grootouders toch
nog een leuk moment te bezorgen. Alle grootouders zijn normaal vorige week verrast met een
dansje en een kleine attentie van hun kleinkind. De kinderen van het vierde zorgden voor de
versieringen op de achtergrond van het filmpje en de kinderen van het zesde voor de inleidingen
en de tekstjes die aan de attentie hingen. Het was een geslaagde samenwerking.
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Blindengeleide hond: dopjes inzamelen
Op 19 november komen er mensen met hun blindengeleide hond op bezoek om vragen van de
kinderen te beantwoorden en om hen aan te zetten om mee te doen aan de dopjesinzamelactie
waar we als school aan meedoen.
Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze
plastic dopjes verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en
begeleiding van een puppy.
Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg dopjes nodig. Het zou fijn zijn als we op deze
manier een klein steentje kunnen bijdragen.
Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in
een grote ton op school.
Bedankt alvast !
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Belangrijke data : opgelet uitstappen zijn onder voorbehoud
8 november
11 november
12 november
15 november
18 november
19 november
22 november
23 november
24 november
25 november
30 november
1 december
2 december

7 december
9 december
14 december
16 december

17 december
20 december
22 december

23 december
24 december
16 december
10 januari

GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 !
Geen school !
Wel school ! Kinderopvang “Ferm” gesloten !
L5 ruimt zwerfvuil in de schoolomgeving
L5 en L6: toneel
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
Bib
Bezoek blindegeleide honden op school
Bib
Laatste lesuur lezen leerkrachten in een andere klas voor
Oudercontacten voor K2 (blauwe klas)
L5 en L6: G-sport
In de lagere school: laatste kwartier lezen met de hele school.
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
Oudercontacten voor K2 (blauwe klas)
L1: kronkeldidoe
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 !
Sint op school
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
L6: medisch onderzoek
L4 en L5: bomen planten met de gemeente
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 !
L1 en L2: toneel
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
Oudercontact voor K0 (gele klas), K1 (groene klas) en K3 (rode klas)
L6 verkoopt klaskrantjes op de markt voor het goede doel
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
Oudercontact voor K0 (gele klas), K1 (groene klas) en K3 (rode klas)
Bib
Bib
Rapport voor alle klassen van de lagere school
In de lagere school: laatste kwartier lezen met de hele school.
L2 ruimt zwerfvuil in de schoolomgeving
Oudercontacten voor alle klassen van de lagere school
Zwemmen voor L1/ L2/ L3
11 u : kijkdag nieuwe kleuters

School sluit om 12 u 15 !
Kerstvakantie van 25 december t.e.m. 9 januari
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 !

De oudercontacten over het Kerstrapport zullen mogelijk niet fysiek op school kunnen doorgaan.
We laten op tijd weten hoe deze alternatief georganiseerd zullen worden.
Ook de kerstmarkt en het kerstknutselen in de lagere school met ouders kunnen dit jaar helaas niet
doorgaan.
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