HOI nr. 7 woensdag 25 november 2020.
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 9 december 2020.
Agenda
Datum
Dinsdag 1 december 2020
Vrijdag 4 december 2020
Woensdag 9 december 2020

Activiteit
Onderwijsmiddag leerlingen zijn vanaf 11:45 uur
vrij
Sintviering
Klankbord komt te vervallen!

LET OP: De studiedag van woensdag 20 januari 2021 is verzet naar woensdag 13
januari 2021!
Met instemming van de MR.
Vol verwachting klopt ons hart!
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De kinderen hebben de afgelopen periode al
enkele mails van Sint ontvangen. De slaapkamers
voor Sint zijn klaar. We hebben het vermoeden
dat Sint toch al enkele keren is blijven slapen!
Voor het spel wilden de kinderen ook graag een
stal voor Ozosnel maken. Hiervoor zijn ze op
bezoek geweest bij onze buren, Sterre
kinderopvang De Reeshoeve met de vraag of we
wat stro, laarsjes en worteltjes voor onze stal
mochten hebben.
De kinderen nemen de verzorging van ons paard
heel serieus. Hij wordt dagelijks geborsteld, naar
de wei gebracht, geknuffeld en bereden. Ook de
stal wordt dagelijks uitgemest.
Alleen deze ochtend hebben de kinderen
ontdekt dat Ozosnel misschien wel echt op onze
school is geweest toen Sint kwam slapen! Op het
wereldplein lag namelijk een grote hoop verse
paardenpoep!

Hiervan kan ik zo ontzettend genieten. Ik vind het als directeur dan ook zo jammer dat ik
jullie, de ouders, niet live mee kan nemen in dit hele gebeuren.
We hebben namelijk nog steeds te kampen met de coronamaatregelen die ervoor zorgen
dat we binnen bepaalde kaders moeten blijven werken. Ik blijf de afspraken daarom nog
maar een keer herhalen:
• Blijf alert op de 1,5 meter bij het brengen en halen van uw kind(eren). Zeker
in het smalle stuk bij de groepen 1-2-3. We zien steeds vaker ouders die wat
langer blijven staan om gezellig met elkaar te praten. Heel belangrijk natuurlijk.
Toch wil ik u vragen om dit niet in dat smalle stuk te doen zodat andere ouders
makkelijk hun kind(eren) bij het poortje kunnen afzetten.
• Brengen en ophalen van de kinderen gebeurt door 1 ouder zodat we de
drukte kunnen inperken. Zeker op het plein bij de groepen 1-2-3.
• Blijf ook alert op de verkeersituatie rond school. Blijf rekening houden met
elkaar zodat iedereen veilig van en naar school kan komen. Zorg ervoor dat je
geen weg of doorgang blokkeert met uw auto. Ik begrijp dat iedereen zijn kind zo
dicht mogelijk bij school wil afzetten. Helaas lukt dat nu niet. Maak gebruik van
de parkeervakken bij het park, in de Dubbeldamstraat en naast de kerk.
Ik wil ook vragen om rekening te houden met de bewoners van de omringende straten. Zij
ondervinden op dit moment ontzettend veel overlast van de verkeersituatie en ouders die
zich niet aan de afspraken houden. Het is niet helpend als er niet meer op een normale
manier met elkaar gecommuniceerd kan worden.
met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

Welkom Paul en Livia!

Klankbordavond 9 december
Vanwege de coronamaatregelen, dat ouders niet in de school mogen komen hebben we
besloten om de klankbordavond van 9 december niet door te laten gaan.

Kerstviering
Helaas ziet ook de kerstviering er dit jaar anders uit dan we gewend zijn door de
coronamaatregelen. Op advies van de richtlijnen, de GGD en met goedkeuring van de MR is
besloten de avondviering te laten vervallen. In plaats van deze avond blijven de kinderen
gewoon tot 14:30 uur op school. Wij vinden het erg jammer om deze keuze te maken, maar
gaan ons best doen om deze dag zo leuk mogelijk in te vullen. Hoe we deze dag precies gaan
invullen laten we uiteraard nog weten.
Verkeersexamen woensdag 18 november 2020
Het verkeersexamen 2020 zit er, voor de
meeste, weer op!
We willen alle ouders, opa’s & oma’s, ooms &
tantes en andere hartelijk bedanken voor jullie
hulp!

Leerlingenraad
Wij zijn met de leerlingenraad bezig geweest om grafieken te maken voor de hele school. In
deze grafieken gaat het over het milieu op onze school. Iedere klas gaat bijhouden hoeveel
kinderen er:
• met de auto naar school komen,
• op de fiets of lopend naar school komen of
• met het openbaar vervoer naar school komen.
We gaan ook bijhouden hoeveel kinderen er:
• een wegwerpzakje met een tussendoortje hebben,
• een pakje of flesje drinken hebben,
• een herbruikbaar bakje hebben of
• een beker drinken hebben.
Aan het einde van de week gaan we dit invullen op een site. Op deze site kunnen we dan
zien of we goed bezig zijn met het milieu. Als we de uitslag hebben schrijven we er een
stukje over in de HOI. We zijn heel benieuwd naar het resultaat!
Groetjes, De leerlingenraad

Filmpje De Pont
Er zijn dit jaar een aantal leerlingen van onze school
gevraagd voor het nieuwe promotiefilmpje van De
Pont! Samen met de moeder van Babette zijn deze
leerlingen vorige week woensdag naar De Pont
gegaan om het filmpje op te nemen. Super gaaf
natuurlijk!!
Zodra het filmpje te zien zal zijn zullen wij dit
uiteraard met jullie delen.

