29 oktober 2020

NIEUWSBRIEF GBS DE
SCHAKEL
Code oranje
Zoals u vast al in de media vernomen heeft, moet elke basisschool voor de herfstvakantie overgaan
naar code oranje. Dit al zeker tot aan de Kerstvakantie.
Wat verandert er voor onze kinderen:
- Uitstappen buiten de school mogen niet doorgaan: denk aan uitstappen naar Technopolis,
naar de boerderij, de herfstwandeling, …
- Ook de zwerfvuilactie waarbij de klassen om de beurt maandelijks zwerfvuil in de
schoolomgeving gaan rapen, wordt tijdelijk stop gezet.
- Zwemmen mag voor onze school voorlopig niet, omdat we daar de grens naar Nederland voor
over gaan.
- Er mogen geen gastsprekers op school komen b.v. van Child Focus, Meester op de fiets, …: we
proberen deze naar data in het voorjaar te verplaatsen.
- Toneelvoorstellingen in en buiten de school zijn geannuleerd.
- De kleuterjuffen zullen ook in de klassen hun mondmaskers dragen, tenzij ze in de zithoek
achter een groot plexischerm zitten en voldoende afstand van de kinderen houden.
Wat blijft zeker behouden:
- Voldoende afstand houden, inzetten op handhygiëne en extra poetsbeurten.
Waarvoor zeker dank aan het poetspersoneel !
- Alle kinderen eten met hun klasgroep op een hygiënische manier.

Is uw kind ziek
Stuur het niet naar school. Raadpleeg een arts en verwittig de school.
Uw kind wordt ziek op school.
Wanneer dit gebeurt wordt het kind naar een apart lokaal gebracht, waar het samen met een
leerkracht wacht op de komst van een ouder. Een ziek kind wordt best zo snel mogelijk afgehaald en
verder opgevolgd door een arts.
Komt uw kind na een vakantie uit een land met code oranje of rood, gelieve dan de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen toe te passen.
Bij een vermoeden van COVID- 19 bij uw kind, gelieve steeds de school te verwittigen. En is het virus
vastgesteld bij een gezinslid, moet u naar het gratis nummer van de gemeente bellen: 0800/23 310 en
ook de school even contacteren. Dit nummer is 24 u op 24 u bereikbaar. En ze zullen de eerste
opvolging regelen.

Bedanking
Bedankt aan alle kinderen en medewerkers op school om de afspraken rond corona zo goed mogelijk
op te volgen. Een dikke duim voor jullie inzet.
We merken ook dat ouders echt goed hun mondmasker
dragen aan de schoolpoort en proberen om er niet te
lang te blijven napraten. Dat verdient een grote pluim.

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.

Vernieuwde straat naast de school
Het straatje aan de zijkant van de school is in de vakantie heraangelegd. Er staan nog enkele werken
om het nog te verbeteren gepland. Zo zal er vooral meer ruimte voorzien worden voor ouders die hun
kind aan de lagere school ophalen. En de laatste afwerkingen moeten nog gebeuren.
Wanneer de straat volledig af is, zal deze ook een nieuwe naam krijgen die de kinderen democratisch
gekozen hebben. Nog even spannend afwachten wat het resultaat wordt.
Oproep: Gelieve u goed aan de juiste plaats op het voetpad en fietspad te verplaatsen.
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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. Bedankt alvast!

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 21 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 gesponsord door
het oudercomité.
Waarvoor dank !

De warmste week
Onze school, De Schakel, doet ook dit jaar weer mee aan de Warmste Week. Op een andere manier
weleenswaar. Er wordt geen geld ingezameld dit jaar maar er is de oproep om voor een goed doel iets
te “doen”.
Wij zamelen allerlei oude, vergeten wenskaartjes in die in de schuiven bij de mensen liggen te
“slapen”. De kinderen gaan deze dan extra versieren. Daarna worden ze bezorgd aan woonzorgcentra
en dergelijke in de buurt om mensen die zich eenzaam voelen in deze coronatijd wat op te beuren.
Ook het zorgpersoneel verdient als dank ook zo’n kaartjes.
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Het 6de leerjaar maakt ook weer zijn jaarlijks klaskrantje om te verkopen. Deze opbrengst gaat (los van
de Warmste Week) naar diabetesorganisaties én Kom op tegen Kanker. Zij hebben in deze tijd heel
wat financiële steun verloren doordat verschillende van hun acties niet normaal konden doorgaan.
Bedankt alvast voor jullie interesse.

Belangrijke data
9 november
10 november

11 november
12 november
13 november
16 november
18 november
25 november
1 december
2 december
11 december
14 december
16 december

Geen school !
Geen school !
Medisch onderzoek van L5 wordt verplaatst naar een latere datum.
Telefonische oudercontacten voor de kleuterschool: deze gaan wel door !
Geen school !
Telefonische oudercontacten voor de kleuterschool
Bib (onder voorbehoud)
Bib (onder voorbehoud)
GEEN SCHOOL : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG !
In de lagere school: laatste kwartier lezen met de hele school.
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 !
Alternatief voor de Sint op school.
Bib (onder voorbehoud)
Bib (onder voorbehoud)
Kerstrapport voor de lagere school
In de lagere school: laatste kwartier lezen met de hele school.

De oudercontacten over het Kerstrapport zullen niet fysiek op school kunnen doorgaan.
We laten op tijd weten hoe deze alternatief georganiseerd zullen worden.

Grootouderfeest in de kleuterschool
Dit jaar mogen we helaas geen grootouders fysiek ontvangen op de school. Daarom werkt het
kleuterteam een alternatief uit samen met de kinderen om de grootouders toch nog een leuke
verrassing te bezorgen. Alle ouders kregen hier reeds een brief over.
En hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer een volwaardig grootouderfeest houden.
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