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Executieve functies
De toerenteller : we blijven aandacht hebben voor onze toerenteller !
Wanneer was jij als ouder in het rood ?
- Je staat aan de kassa van de supermarkt zonder je portemonnee ..
- Je vraagt aan je kind om te stoppen met spelen op de tablet en krijgt als antwoord : na mijn spelletje...
- ...
Wanneer was je in oranje ?
- Er is weer geen plaats op de parking van de school.
- Je kind is zijn/haar koekendoosje weer kwijt (en het was net nieuw!).
- ...
En groen ?
- Kindjes in bed, tijd voor thee.
- Een herfstwandeling in het bos met het hele gezin.
-…
Het is goed dat we deze gevoelens leren benoemen als volwassenen naar onze kinderen toe . Dit proberen wij als
leerkrachten ook in de klas t.o.v. onze leerlingen. Succes !
Graag een toerenteller voor thuis? Vraag het aan de klasleerkracht.
Leerkrachtendag
Bedankt ouders en ouderraad, voor de heerlijke verwennerijen op de dag van de leerkracht. Het is
een fijn gevoel dat jullie ons zo’n warm hart toedragen.
Start fluo-actie
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waaraan we met onze school deelnemen en waarmee we
het dragen van fietshelmen en fluokledij willen aanmoedigen. De campagne loopt van de herfst- tot
aan de krokusvakantie. Na de vakantie krijgen onze leerlingen een stickerkaart. Door met fluohesje
en fietshelm naar school te komen, kunnen de kinderen stickers en mooie beloningen verdienen.
Verkoop chocolade
Hartelijk dank voor het binnenbrengen van het textiel !
Hartelijk dank voor het aankopen van de zakjes of mandjes met chocolade herfstvruchten. Laat
het smaken !
Verlenging herfstvakantie
Minister Ben Weyts heeft beslist om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen zodat deze mooi aansluit bij
de vrije dag op 11 november. Dit betekent dat we de kinderen terug op school verwachten op donderdag 12
november. We hopen dat deze maatregel, die door de virologen werd ingefluisterd, de stijgende curve helpt
afvlakken en het aantal besmettingen doet afnemen.
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Wapenstilstand : EINDE HERFSTVAKANTIE
Alle klassen : start FLUO-actie

Alle klassen : kriebelcontrole

Elke klas krijgt een bezoekje van een andere voorleesjuf

Eerste zondag van de advent

Code oranje
Wat mag en wat mag niet ?
 Geen leeruitstappen meer : geen toneelvoorstelling, geen sportdag, … maar een wandeling
naar het bos bijvoorbeeld blijft wel mogelijk.
 Zwemlessen mogen niet meer doorgaan.
 De turnlessen gaan gewoon door.
 De kinderen mogen eten in de refter met verschillende klasgroepen maar tussen leerlingen
van verschillende groepen moet een 1,5m afstand voorzien worden. Sommige groepen
zullen in de klas eten.
 De kinderen mogen buiten door elkaar spelen. Knuffelen en echt nauwe contacten moeten
vermeden worden.
 Oudercontacten op school moeten beperkt worden en wanneer ze doorgaan op school
moet het contact met andere leerlingen beperkt worden.
 Ouderraadvergadering gebeurt bij voorkeur digitaal.
 De fruitactie van ‘Oog voor lekkers’ mag blijven doorgaan, wanneer de ouders die het fruit hapklaar
maken een ruimte gebruiken die gescheiden is van de leerlingenstromen.
 We ventileren de klassen zo goed mogelijk tijdens de lessen en zeker extra tijdens de pauzemomenten.
Hierdoor kan het kouder zijn in de klas, daarom is het zeker nuttig dat de kinderen een dikke trui hebben,
die ze kunnen aan of uit doen, naargelang hun aanvoelen van de temperatuur.
 De werking van niveaugroepen, hoekenwerk of contractwerk binnen een leerjaar blijft mogelijk.
 Het nemen van de individuele foto’s, de foto’s van broertjes en zusjes en de klasfoto’s gaat niet door.
 De werking van de voor- en naschoolse opvang gaat gewoon door. Het is een beperkt aantal verschillende
begeleiders, er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld en de binnenruimtes worden ook zo goed mogelijk
verlucht.
 Handen wassen is belangrijk, maar onze wasstraten zijn niet handig bij herfst- of winterweer, dus we
zullen meer gebruik moeten maken van alcoholsprays, handen wassen in de klas of andere alternatieven.
 Sinterklaas komt op bezoek maar vanwege zijn leeftijd moet hij nauwe contacten met de kinderen
vermijden en zal het bezoek kort zijn en buiten doorgaan.
Wat blijft belangrijk :
 Ouders dragen een mondmasker bij het ophalen van de leerlingen.
 Ouders bewaren afstand bij het wachten en ophalen.
 Leerkrachten dragen mondmaskers in de klas of buiten als 1,5m afstand niet kan bewaard
worden.
 Zieke kinderen blijven thuis en volgen het advies van de huisdokter.
 Indien er zich een besmetting in uw gezin voordoet dat volgt u goed de raad van de huisarts
voor de andere gezinsleden op en licht u de school in over de eventuele afwezigheid van de
kinderen.
En ook nog dit :
Meer ouders werken van thuis uit. We willen naar hen toe en alle huismoeders of huisvaders een warme oproep
doen om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten en om 15.15u. naar huis te laten komen om de grootte
van de groepen in de refter en de voor- en naschoolse opvang te beperken.

