
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2021 
vr 1   

za 2   

zo 3   

ma 4 L6A - L6B: zwemmen 

  4 VM: L2: De Campagne 

di 5 Dag van de leerkracht 

woe 6 VM: Vissen en Beertjes: Bezoek bibliotheek 

    Sportdag lagere school 

do 7 NM L1: Audiometrie CLB 

vr 8   

za 9   

zo 10   

ma 11 L2A - L5A - L5B : zwemmen 

  11 L3 - L4: Toneel - CC De Herbakker 

di 12   

woe 13 Pedagogische studiedag 

do 14   

vr 15   

za 16 10.30u.: Eerste Communie 2de leerjaar 

zo 17   

ma 18 L6A - L6B : zwemmen 

di 19 VM: Vlinders: Uitstap naar het bos 

woe 20 Vissen, Beertjes, Muizen, Kikkers en Bijen: 
herfstwandeling 

 20 L1: Medisch consult 

do 21 VM: L6B: Medisch consult (boterhammen 
meedoen!) 

 21 VM: L1: Bezoek Museum voor schone kunsten 

vr 22 NM L1: Medisch consult 

zat 23 Drive-in eetfestijn oudercomité 

zo 24   

ma 25 L2A - L5A - L5B : zwemmen 

  25 Week oudercontacten L1 

di 26   

woe 27 11u.: Ontmoetingsmoment instappertjes 
8/11/2021 

do 28   

vr 29 Rapport periode 1 + Houdingrapport 1 

zat 30  Herfstvakantie 
 

L2: De Campagne 
te voet - deelname: € 0,60. 
 
Vissen en Beertjes: Bezoek bibliotheek 
vervoer: met auto’s.  
deelname: gratis 

Schoolsportdag lagere school 
Door de slechte weersomstandigheden kon de 
sportdag niet doorgaan in de week van 27 
september. We organiseren hem opnieuw op 
woensdag 6 oktober. De kinderen komen in 
sportkledij naar school. Schooltassen komen mee 
voor alle zekerheid, graag ook een rugzakje met koek, 
fruit en drankje voorzien. 

L3-L4: Toneel CC De Herbakker - Eeklo 
deelname: € 5,00 - vervoer: € 6,46 

Pedagogische studiedag: Vrijaf voor de leerlingen 

Kleuterschool: herfstwandeling en uitstap naar het 
bos 
vervoer: met auto’s - deelname: gratis 

L1: Museum voor schone kunsten 
deelname: € 5,41 - vervoer: € 6,22 

L1: Oudercontacten 
De uitnodiging wordt bezorgd via de klasleerkracht. 

 
 

NIEUWSBRIEF 
februari 2017 

NIEUWSBRIEF 
oktober 2021 

Fietstrook voor blauwe poort school 
Op de weg naast de school, voor de blauwe poort, 
ligt een fietsstrook. Deze is duidelijk herkenbaar 
door de witte lijn die geschilderd is. 
Voor en na school staan ouders vaak op de strook 
te wachten of nog even te praten waardoor het 
voor de fietsers zeer gevaarlijk wordt. 
We willen vragen om deze strook altijd vrij te 
houden zodat de fietsers veilig naar de 
fietsenstalling kunnen en ook veilig kunnen 
terugkeren. 

Dankjewel voor de medewerking. 

 
 

 
LEES ook zeker bladzijde 2 van deze 

Nieuwsbrief!  
 

Uit ervaring weten wij dat kinderen een volledig 
stuk fruit niet opeten tijdens de speeltijd, ze willen 
zo snel mogelijk spelen dus verdwijnen er dan ook 

heel wat stukken (half opgegeten) fruit in de  
vuilnisbak. Het is daarom aangewezen om beter 

een paar stukjes fruit mee te geven in een doosje 
met naam op. 
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Drive-in eetfestijn oudercomité 
We bieden afhaalpakketten aan met een tapasbord, kaasplank, charcuterieschotel en  
dessert. Iedereen kan zijn eigen pakket op maat samenstellen. Binnenkort meer info hierover.  
Hou je mailbox in de gaten! 

 
 

 
Maatregelen corona vanaf 1 oktober 

Leraren en leerlingen hebben zich al massaal laten vaccineren. Bijna 69% van de leerlingen in het secundair 
onderwijs is intussen volledig gevaccineerd. Meer dan 77% kreeg daar al een eerste prik. En bijna 95 % van 
het onderwijspersoneel is volledig gevaccineerd. Deze indrukwekkende cijfers liggen hoger dan het 
gemiddelde in Vlaanderen. 
  
Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de coronamaatregelen 
ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. Dat besliste Onderwijsminister Ben Weyts. Concreet 
vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober. 
  
Voldoende ventilatie blijft essentieel, we blijven hierop letten in onze lokalen en andere ruimtes. 

Net zoals in de brede maatschappij moet er ook op school door de ouders geen mondmasker meer 
gedragen worden bij het brengen en afhalen van de kinderen.  
Tijdens oudercontacten en overlegmomenten met ouders worden mondsmaskers wel nog gedragen door 
alle partijen. 

Wie zich er beter bij voelt, mag natuurlijk een masker blijven dragen. 

Wij willen jullie bedanken voor de vele inspanningen die jullie de voorbije maanden en jaar geleverd 
hebben om onze school veilig te houden. 

 
 

 
Meelooptraject directeur 

Het lerarentekort kende u al, maar ook de zoektocht naar directeurs verloopt almaar moeizamer. In de 
toekomst dreigt volgens het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts zelfs een groot tekort te ontstaan. 
Om daar iets aan te doen, riep Weyts het ‘meelooptraject’ in het leven. Aspirant-schooldirecteurs kunnen zo 
zes maanden lang – betaald – meelopen met een ervaren directeur om de job te leren. Het is de bedoeling 
dat ze zo beter voorbereid aan de job beginnen, wat de kans op vroegtijdige uitval verkleint.  

Ook op onze school loopt sinds 1 september iemand mee met de directeur. 
Pascale Slock is leerkracht in het 1ste leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Franciscus in Knesselare (ook een 
school van de Broeders van Liefde) en volgt tot eind februari halftijds het meelooptraject om zo te proeven 
van de job als directeur. Pascale is er op donderdag en vrijdag en op woensdag om de 2 weken. 
 

 


