VOORWOORD
Beste ouder(s),
Nog even en ook deze (natte) zomervakantie is voorbij…
Wij staan alvast te trappelen om er opnieuw in te vliegen.
Op de eerste schooldag, woensdag 1 september, bezorgen we u een met
een heel uitgebreide nieuwsbrief zoveel mogelijk informatie over de
school en het nieuwe schooljaar !
Maar nu al willen we u met deze korte nieuwsbrief een beetje
voorbereiden op de start van het schooljaar.
In elk geval… geniet nog van de laatste vakantiedagen… en… aan
iedereen een goede start !!
P.S. houd je brievenbus in de gaten ! Deze week volgt er nog een
belangrijke mededeling i.v.m. de eerste schooldag !!!
Directie en schoolteam

VAKANTIEKAARTEN
Op het einde van het vorige schooljaar kreeg uw
kind een vakantiekaart.
Niet alleen om hen een fijne zomervakantie toe te wensen, ook om u
informatie voor bij het begin van het schooljaar te geven:
- De datum van de info-avond
- Een lijstje met wat je kind begin september meebrengt naar de klas.
(let op: de rest van het schoolgerief krijgt uw
kind gratis op school !)
Bekijk ze nog eens op onze website (rubriek VAKANTIEKAARTEN).

INFO-AVONDEN
Niet vergeten: info-avond: KENNISMAKING met de nieuwe
klas en de nieuwe leraar.
- Afdeling Outrijve: dinsdag 7 september
- Afdeling Kerkhove: donderdag 9 september
We starten STIPT (en corona-proof) om 19.00 uur !
P.S. voor de ouders van het 5de en 6de leerjaar is er aansluitend (om
20.00 uur) info-avond over de ZEEKLASSEN (van 11 tot 15 oktober)!

CORONA-UPDATE
In het overleg tussen de onderwijspartners en de experts werden een
aantal maatregelen beslist.
Corona is nog niet voorbij, maar toch is er al een kleine versoepeling
mogelijk.

BELANGRIJKSTE WIJZIGING: MONDMASKERPLICHT:

- GEEN mondmaskerplicht meer voor de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar.
- De leraren (en andere personeelsleden) dragen wel een mondmasker
als de afstand niet gegarandeerd kan worden.

VOLGENDE MAATREGELEN blijven wel gelden:

Maatregelen voor de kinderen op school:
- Handhygiëne: blijvend aandacht voor handen wassen:
 bij aankomst op school
 voor en na elke speeltijd en voor de maaltijd
 na toiletbezoek
- sanitair:
 toiletten doorspoelen met gesloten deksel
- water drinken: de drinkfonteintjes blijven afgesloten. Drinkbekers
zijn nog niet toegelaten, wel een eigen drinkbus of waterflesje.
Maatregelen voor (essentiële) derden (logo’s, CLB,…)
 ze mogen de school betreden, na overleg met de directie
 met duidelijke afspraken i.v.m. hygiëne en afstand.
Maatregelen voor (groot)ouders:
- toegang tot de school:
 kinderen afzetten en ophalen aan de schoolpoort, geen toegang
tot de speelplaats ! (uitzondering: voor- en naschoolse opvang)
- aan de schoolpoort: afstandsregels én gemeentelijke
mondmaskerplicht naleven
Maatregelen i.v.m. lokalen:
- Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes,
turnlessen, lessen...
- verluchten: lokalen moeten maximaal geventileerd of verlucht
worden.
- Klas en refter: zoveel mogelijk vaste plaatsen voorzien en in refter
de klasgroepen zo mogelijk van elkaar scheiden.

Dit kan wel ook weer:
-

Infoavonden en oudercontacten kunnen doorgaan met afstand
houden en mondmaskers !
(meerdaagse) uitstappen kunnen doorgaan maar de regels die in
de samenleving gelden moeten worden toegepast.

PERSONEELSPUZZEL
Begin juli stuurden we u de aangepaste personeelspuzzel
voor het nieuwe schooljaar door.
WIJZIGING: juf Channa werd deze vakantie mama van een dochtertje
Nanette. Zij zal dus pas begin november starten. PROFICIAT !!
Ze wordt voor de eerste 2 maanden vervangen door juf Aurélie.

OVERZICHT : KLASSEN en FUNCTIES 2021-2022
KLEUTER
Peuter & 1ste kleuter
2de-3de kleuterklas

OUTRIJVE

KERKHOVE

Juf Sanderijn

Juf Suzy
Juf Channa
juf Aurélie

Juf Maaike

Kinderzorg
Zorgcoördinator kleuter
Zorgleraar kleuter
Bewegingsopvoeding
LAGER
1ste graad
halftijds 2de leerjaar
2de graad
halftijds 4de leerjaar
3de graad
Zorgcoördinator: lager
Zorgleraar lager
Bewegingsopvoeding
Administratie
ICT

EEN GOEDE START
VOOR IEDEREEN !!!

Juf Nathalie
Juf Nele
Juf Mia
Meester Bert

OUTRIJVE

KERKHOVE

Juf Liselot
Juf Hannah
Meester Maarten
Juf Annemie
Juf Marianne
Juf Emma
Juf Tine
Juf Hannah
Meester Jelle
Meester Frederik
Juf Nele (1ste gr) - Juf Anouk (2de-3de gr)
Juf Veerle – juf Hannah
Meester Bert
Juf Victoria

Ann, Vera, Els
Brecht

LET OP:
op woensdag 1 september
is er nog géén fruit-actie…
dus graag zelf een stuk fruit
meebrengen !

