VOORWOORD
Beste ouder(s),
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer op.
Wellicht heeft iedereen, van kleuter tot leerling 6de leerjaar (en zelfs de
leraren) z’n draai al wel gevonden.
Hopelijk is dat ook voor je kind(eren) het geval. Want niks is zo
belangrijk als zich goed voelen op school !
De maand september is traditioneel een maand van herhaling en dat was
nu niet anders… in de eerste weken van het schooljaar is het steeds een
beetje aftasten hoeveel de leerlingen van de leerstof van het voorbije
schooljaar onder de knie hebben.
Eind oktober, met het herfstrapport, maken we een eerste balans op…
Net voor de vakantie krijgen de kinderen (lager) dan hun eerste rapportje
mee… Heeft u vroeger reeds een vraag, een probleem, een opmerking…,
neem dan contact op met de school (directeur of leerkracht). Dit kan
steeds via info@sjb2.be of via 056 64 79 53.
Directie en leerkrachten

CORONA-MAATREGELEN
Corona lijkt (af en toe toch) ver weg ! Stilaan keert alles terug
naar het ‘vroegere normaal’.
Een aantal maatregelen werden / worden aangepast:

QUARANTAINE-regels: De regels zijn versoepeld:

 Bij 1 besmetting in de klas: laag-risico.
 Bij 2 (of meer) besmettingen in dezelfde klas in dezelfde week: elk
kind blijft thuis en moet getest worden… Negatief: dan mag het kind
terug naar school. Positief: verder in quarantaine.
(Sowieso wordt u verwittigd… hopelijk is dit niet nodig !)

MONDMASKERPLICHT:
-

-

Op school vervalt de mondmaskerplicht: kinderen én
personeelsleden moeten vanaf 1 oktober géén mondmasker meer
dragen. Het mag natuurlijk nog wel… En dat willen we respecteren.
We blijven echter de afstandsregels respecteren !
En ook: in de schoolomgeving vervalt de mondmaskerplicht !

ANDERE RICHTLIJNEN:

- Het veelvuldig handen wassen blijft van kracht !
En ook nog steeds: GEEN toegang tot de school voor (groot)ouders
-
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MAANDMENU

De vegetarische suggestie voor de 2de tot 4de week kregen we nog niet
binnen… U vindt deze op de website van zodra we die hebben.

BETALINGEN
Begin volgende week krijgt u (via mail of op papier)
de factuur van het verbruik van de maand september.
 Mogen we vragen dat u deze factuur controleert en ons de eventuele
fouten DIRECT laat weten ! Dat kan door ons een mailtje te sturen of
door de factuur terug mee te geven met uw kind. Vermeld zeker wat
er fout is en waarom.
 Wij bekijken dit, passen de factuur aan en bezorgen u zo snel
mogelijk een nieuwe factuur. NIET zelf het bedrag aanpassen !!
 Graag ook STIPT betalen !
Heeft u (betalings)problemen, neem dan contact op met de directeur.
We zoeken samen én discreet naar een oplossing.
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OKTOBER
2021-2022

KALENDER

a) SPORTNAMIDDAGEN (dinsdagnamiddag)

Met de 2 afdelingen samen naar sporthal Ter Muncken (Avelgem)

2de-3de kl
2de graad

05-10
19-10

1ste graad
3de graad

12-10
26-10

b) KLEUTERZWEMMEN (op dinsdag: 10.25-11.15):
2de-3de kleuter Outrijve

12-10

26-10 2de-3de kleuter Kerkhove

c) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
Week
07/10
14/10
21/10
28/10

Voormiddag
Afdeling Kerkhove
ste
1 les
2de les
1ste les
3de graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
de
de
3 graad
2 graad
1ste graad

Namiddag
Afdeling Outrijve
de
2 les
3de les
3de graad
2de graad
1ste graad
2de graad
1ste graad
3de graad
2de graad

d) UITSTAPPEN:

 Zeeklassen (3de graad): 11 tot 15 oktober 2021
 Avelgem draagt vrede uit (3de gr): donderdag 21 oktober

e) HERFSTVAKANTIE:
Maandag, 1 nov 2021 tot en met

f)

zondag, 7 nov 2021

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG:
Woensdag 6 oktober ’21.

 LET OP: geen school !!!

g) EERSTE COMMUNIE:

zaterdag 2 oktober (14.30 u): Kerk Outrijve

h) ACTIVITEITEN MET OUDERRAAD:
Zie verder in deze nieuwsbrief…

i) SCHOOLFOTOGRAAF:

Individuele én klasfoto’s: dinsdag 19 oktober 2021

j) MEDISCH SCHOOLTOEZICHT:
de

4

lj

Medisch consult

Ou
22-10 VM

Ke
15-10 VM

Op school
4

KALENDER OKTOBER
V

1

Z

2 Eerste communie

Z

3

M

4

D

5 Sport-NM 2°-3de kl // STEM-nm lager Ke + Ou

W

6

D

7 Zwemmen lager (NM)

V

8 Laatste dag bestelling: Tapas-planken / Verkoopactie (koekjes,…)

Z

9

Week 40
Pedagogische studiedag

Z 10
M 11 Start zeeklassen

Week 41

D 12 Zwemmen kleuter Ou // Sport-NM 1° graad
W 13
D 14 Zwemmen lager (VM + NM)
V 15 Einde zeeklassen
Z 16 Kwis Kerkhove / Afhalen tapas-planken
Z 17
M 18

Week 42

D 19 Schoolfotograaf // Sport-NM 2° graad
W 20 Uitstap bos kleuters Ke
D 21 Zwemmen lager (NM) // Avelgem draagt vrede uit (3de gr)
V 22 Uitstap bos kleuters Ou
Z 23
Z 24
M 25

Week 43

D 26 Zwemmen kleuter Ke // Sport-NM 3° graad
W 27
D 28 Zwemmen lager (VM + NM)
V 29
Z 30

Herfstvakantie

Z 31
5

ZEEKLASSEN
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Onze 5de en 6de klassers trekken om de 2 jaar op
ZEEKLASSEN. Dit schooljaar van 11 tot 15 oktober.
Ze verblijven in Sint-Idesbald (Koksijde) in het Reigersnest.
Het wordt een drukke en vooral superleuke week !
De deelname-prijs is echt laag gehouden dank zij de verkoopacties
samen met de ouderraad. Met dank daarvoor !!
Het busvervoer (timing) kan er die week misschien een beetje anders uit
zien… De chauffeurs brengen u op de hoogte.

AVELGEM DRAAGT VREDE UIT
11 november is niet zomaar een gewone dag, op die dag herdenken wij het
einde van Wereldoorlog 1. Door de jaren is dit meer en meer een oproep
naar vrede geworden. Wij werken hieraan mee.

Avelgem draagt vrede uit:

onder die slogan trekken de kinderen van het
5de en het 6de van de Avelgemse basisscholen in
oktober naar Ieper en Passendale.
Voor onze klassen op donderdag 21 oktober.
Op het programma:
* In het Memorial Museum Passchendaele 1917
worden ze door een gids rondgeleid en beleven
ze zelf de Eerste Wereldoorlog.
* Het Tyne Cot Cemetry en de Menenpoort zijn
dan de stille getuigen van zoveel geweld.
In ’t kort:
- de bus wordt betaald door de gemeente
- kostprijs : inkom museum + gids + drankje
bij de picknick : € 8,5 (komt op de rekening)
- vertrek rond 8.35 u / terug omstreeks 16.30 u
Meer info krijgen de kinderen in de klas.

Wapenstilstand:

De officiële herdenking van Wapenstilstand,
op donderdag 11 november, wordt in een nieuw
jasje gestoken… Géén traditionele viering en stoet, maar een nieuw
programma. Ook daar werken we aan mee.
Meer info in de loop van de volgende weken…
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VERJAARDAGEN
Verjaardagen worden bij ons goed gevierd:
 In de klas: de jarige wordt in de bloemetjes gezet,
ook met een kleine attentie: een klein geschenkje
voor de jarige én een snoepje voor de jarige en de klasgenoten
 Op school: tijdens een groepsmoment vieren we de jarigen.

dag
2
2
8
11
12
18
22
23
26
30
2
9
23
25
26

2
9
11
14
16
26
31
29

Afdeling Outrijve
Afdeling Kerkhove
Maand september
naam
klas
dag naam
klas
ste
Arilaya
1 kl
5
Mare
1ste kl
Ilyano
1ste kl
5
Jules
1ste ljl
Thomas
4de lj
10 André
2de lj
Luca
2de lj
13 Davina
1ste ljl
Céleste
3de kl
13 Tibo
6de lj
Lauren
3de kl
16 Manassia
6de lj
Rayan
5de lj
22 Antoon
2de kl
Tanel
5de lj
22 Tibe
6de lj
Milan
3de lj
23 Nora
3de lj
Loann
4de lj
23 Ayoub
5de lj
Personeel
25 Dieuwke
3de lj
Juf Marianne (2de gr Outrijve)
Juf Nathalie (kinderzorg)
Juf Emma (2de gr Kerkhove)
Karine (middagtoezicht Ke)
Ann (administratie)

Nina
Laura
Alizée
Kobe
Sander
Juliene
Louise
Personeel
Mia (opvang Outrijve)

Maand
1ste kl
6de lj
2de lj
3de lj
1ste lj
3de kl
2de lj

oktober
2
Julia
4
Britt
4
Zoë
7
Elise
7
Hannes
7
Maxim
17 Cas
29 Lara

2de
2de
2de
2de
5de
5de
3de
5de

kl
lj
lj
lj
lj
lj
lj
lj
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JAARTHEMA
Elke maand brengen we een kort
verslagje over de activiteiten bij het
jaarthema.
Afdeling OUTRIJVE:
Onze school krijgt dit jaar bezoek van drie superhelden! Vic (de roze
superheld), Tor (de blauwe superheld) en Ria (de rode superheld)! Elke
maand komen ze op bezoek. Ze brengen een heldendans aan, ze delen
opdrachten uit en voor de jarigen voorzien ze een snoepje uit het
snoepjeskanon!
De opdrachten die ze uitdelen zitten in een magische doos! Elke maand
voor een andere klas. De kinderen werken op hun manier aan de
waarden en normen van de opdracht. Die verwerking komen aan de
ramen van de klassen.
Met het heldenproject hebben we als doel:
“Samenleven met elkaar en respect hebben
voor elkaar!” Dit staat dan ook centraal dit
schooljaar en zetten we dus extra in de
kijker in het kader van superhelden!
VERSLAG KERKHOVE:
Begin deze maand deden “Victor en Ria” hun
intrede op onze school. Meteen het sein om het sociaal thema voor dit
schooljaar op gang te trekken. Beide superhelden stelden zich eerst voor
en gaven daarna een woordje uitleg aan de kinderen en de leerkrachten.
Ze komen dit schooljaar elke maand langs met 10 uiteenlopende thema’s
waaraan “echte superhelden” zullen werken. Elke klas (2 kleuterklassen
en 3 lagere) krijgt 2 thema’s voorgeschoteld die zij een bepaalde maand
uitwerken. Zij ontwerpen een affiche die dan op het einde van de maand
wordt voorgesteld. Andere klassen kunnen ook vertellen wat zij de
voorbije maand deden in de klas rond het thema.
We startten met de 3de graad. Zij kwamen
als eerste uit de trommel van Ria. Zij
kregen als opdracht “SAY HELLO TO A
HERO”. De opdracht bestond eruit om te
werken rond de school –en klasafspraken.
Want echte helden, hebben geen moeite
om afspraken na te komen. In de 3de graad
werd een affichewedstrijd georganiseerd.
Benieuwd wie de volgende klas wordt? Dat lees je in de volgende
nieuwsbrief …
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD OUTRIJVE
Nog tot en met 8 oktober !!!

OUDERRAAD KERKHOVE
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Meer info over de acties op de website !!!

VRIJWILLIGERS
NOGMAALS EEN OPROEP !!
Op school zijn er veel helpende handen nodig.
Voor een heleboel taken zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers: ouders,
grootouders, … Iets voor u ? Of voor een kennis ? Neem contact op:
info@sjb2.be of 0492 97 33 93.

GEZOCHT (ook al is het slechts voor af en toe…):
Buschauffeurs voor het vervoeren van de kinderen naar de

sporthal (op dinsdagnamiddag) !!! (een gewoon rijbewijs volstaat !!)

Maar ook:
Daarnaast ook: vrijwilligers voor refter, middagtoezicht,
onderhoud (met vrijwilligersvergoeding !)
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ONGEVALLEN op school
Ook op school gebeuren er af en toe ongevallen.
Bij een ongeval krijgt u een document: geneeskundig getuigschrift.
Dat laat u door de dokter invullen. Bezorg dit zo snel
mogelijk terug aan de school.
De rest van de aangifte gebeurt door de school.
De verzekering neemt daarna zelf contact op met u
voor de verdere afhandeling van het schadegeval.
Belangrijk: Bewaar steeds alle betalingsbewijzen
(dokter, apotheker,…), want die zullen door de
verzekering opgevraagd worden. Deze NIET aan de school bezorgen !

WEGENWERKEN in Outrijve
Op maandag 4 oktober starten er wegenwerken op de N353, de
Doorniksesteenweg in Outrijve.
In een eerste fase (tot eind oktober) wordt de strook tussen de
Heesterstraat (Outrijve) en de Kanaalweg (Bossuit) aangepakt.
De rest van de weg (van aan de Colruyt tot Spiere) wordt later, in 2022
aangepakt.
De werfzone zal volledig afgesloten zijn.
Er is een plaatselijke omleiding in beide richtingen via de Kanaalweg
(Bossuit) – Oeverlaan – Verzetslaan – Bossuitstraat – Maraillestraat –
Smissestraat – Molenstraat.
De school blijft bereikbaar via de Sint-Pietersstraat (kant Narrenkoning).
Het éénrichtingsverkeer langs de kerk wordt tijdelijk opgegeven.
Voor de veiligheid van de kinderen:
bij het brengen en ophalen van de
kinderen: Graag parkeren ter hoogte
van de Narrenkoning en dan te voet
tot aan de school !!! DANK
Op wegenenverkeer.be/Avelgem vindt
u meer informatie over de werken.
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KLEURPLAAT
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