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Nieuwsbrief november
Beste ouders,
Een verlengde herfstvakantie staat voor de deur. Deze verlenging biedt virologische voordelen
en hopelijk kunnen we dan nadien met z’n allen de volgende periode aanvatten.
De gemeente zal op de extra vakantiedagen (9 en 10 november) noodopvang aanbieden voor
kinderen waarvan ouders tewerkgesteld zijn in een essentieel beroep of indien u echt geen
andere opvangmogelijkheden hebt. Deze opvang zal niet in onze school plaatsvinden. Gelieve
mij dringend te laten weten of u hiervan gebruik wilt maken. Volgende week krijgt u dan een
mail met verdere praktische informatie.
Ondertussen zijn we ook overgeschakeld naar code oranje. Voor onze school hebben we dan
ook enkele verfijningen aangebracht aan de reeds bestaande maatregelen:
• Personeelsleden dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan
gegarandeerd worden.
• Een mondmaskerplicht tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de scholen, binnen
een straal van 200 m van de school.
• Tijdens de middagpauze eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep.
o Wij hanteren doorschuifsysteem (2 x 2 klassen in refter – 2 klassen in eigen
lokaal)
o Soep mag bedeeld worden
• We proberen binnen zo weinig mogelijk klasgroepen te mengen. De lessen LBV voor
klas 3 en 4 moeten dus apart gegeven worden. Zij krijgen dus tijdelijk maar 1 lestijd LBV
• Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Mensen van het clb en
ondersteuningsnetwerk zijn dus nog steeds welkom om onze kinderen mee te
begeleiden.
• De oudercontacten zullen we digitaal organiseren.
• De extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Ook de zwemlessen kunnen niet meer
doorgaan.
• Het onderhoudsschema is ook overgeschakeld naar code oranje.
• De medische contactmomenten voor klas 4 en 6 zullen dit schooljaar niet doorgaan
*Oudercontact en rapport
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. De toetsen en werkjes
van de kinderen krijgt u op regelmatige momenten mee naar huis. Dit is een goede basis om de
vorderingen van uw kind op te volgen en samen te bespreken.
Op maandag 16 november krijgt uw kind zijn herfstrapport mee naar huis. De oudercontacten
zullen digitaal doorgaan.
-Op maandag 9 november krijgt u via het ouderplatform een invullink doorgestuurd waarop u
kunt inschrijven. Hebt u meerdere kinderen gelieve dan geen twee contacten kort na elkaar te

plannen. Gescheiden ouders spreken eerst samen af welk moment voor beiden lukt. Per kind
krijgt u maar 1 moment.
-U krijgt een bevestiging van het juiste uur.
-Na de inschrijvingsperiode krijgt u nog een link waarop u moet inloggen om het gesprek te
starten. Zorg ervoor dat u op een rustige plaats zit zodat u goed in gesprek kunt gaan met de
klasjuf. Ieder gesprek duurt maximaal 15 minuten. Het systeem breekt daarna de verbinding af.
Voor sommige kinderen hebben we al een uitgebreid zorggesprek gevoerd. Het is voor deze
ouders niet echt nodig om een nieuw gesprek aan te vragen.
De visie van een open school is dit jaar moeilijk te realiseren maar toch vragen wij u om met
vragen of problemen ons steeds te contacteren. Als we zelf merken dat er iets niet vlot verloopt,
brengen wij u daarvan ook steeds op de hoogte.
*Leesbevordering en leesplezier
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Voorleesweek van 23 tot 27 november.
De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die het belang van voorlezen in de kijker zet.
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit, de sociale
vaardigheden en het leesplezier bij kinderen. Bovendien is het een leuk ontspanningsmoment.
Het ideale moment om thuis ook nog een voorleesmoment in te lassen.
*Fluo ….. is top!
School en ouders zetten tijdens de donkere maanden hun beste beentje voor om alle kinderen
te laten stralen in het verkeer. Geen overbodige luxe. Zien en gezien worden is cruciaal voor
alle weggebruikers: autogebruikers, fietsers en voetgangers! In deze donkere dagen dragen al
onze leerlingen verplicht het fluovestje!
*Nieuwjaarsbrieven
Het is reeds november en daarom beginnen we al aan de eindejaarstraditie te denken.
Hierbij hoort voor vele kinderen het lezen van nieuwjaarsbrieven voor alle lieve mensen uit hun
omgeving. Nieuwjaarsbrieven bestellen kan via het invulstrookje dat u onderaan deze brief kan
terugvinden.
*Schoolfotografie
De verkoop van de foto’s zal na de herfstvakantie opgestart worden. Deze verkoop zal ook
digitaal verlopen. Deze foto’s worden vrijblijvend aangeboden, er is geen enkele
aankoopverplichting! De klasfoto’s hadden de kinderen reeds eerder meegekregen. De niet
teruggebrachte foto’s komen op de schoolrekening.
*Schoolrekening.
-De eerste schoolrekening komt na de herfstvakantie via het ouderplatform jullie richting uit. Via
een geïntegreerde betaalknop kunt u deze gemakkelijk betalen. Onduidelijkheden of problemen
met de factuur kunt u steeds aan het secretariaat melden via school.admin@schilde.be.
-De bijdrage van voor-, middag- en avondtoezicht wordt gefactureerd door Kinderopvang Ferm.
*Oudervereniging
De eerste kaas- en wijnavond @home-edition is een succes geworden. Vele gezinnen hebben
kunnen genieten van een heerlijke afhaalmaaltijd. Het meegeleverde ‘grote kaas- en wijnspel
bracht verbinding tussen kinderen, ouders en school. De leden van de oudervereniging zijn nu
de ingestuurde foto’s en filmpjes aan het bekijken.

In november vergaderen zij terug om nieuwe leuke alternatieven te zoeken. Ik kan u nu al
meedelen dat de jaarlijkse kerstboomverbranding jammer genoeg niet zal plaatsvinden.
*Kalender
02 – 11 november
12 november
16 november
16 – 20 november
19 november
20 november
23 - 27 november

Herfstvakantie
Start fluoactie het dragen van een fluovestje is verplicht
Herfstrapport
Digitale oudercontacten
Maandopening
Speeltijd op wieltjes (indien de meeste kinderen hun fluovest dragen)
Voorleesweek

Vriendelijke groeten,
Wilfried Maes,
Directeur Gls De Wingerd

