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Drongen, 4 september 2020

NIEUWSBRIEF 3
Week van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 11 september 2020
Beste ouder(s)
Dag leerlingen

Schema lessen LO eerste schoolweek
Ma 07/09/2020: kleuterturnen K2, K0; gym L3, L4
Di 08/09/2020: kleuterturnen K1-2, K3
Do 10/09/2020: gym L5, L1; kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrij 11/09/2020: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG → geen school
Mogelijkheid tot reserveren warme maaltijden
Vanaf 21 september kunnen er opnieuw warme maaltijden worden besteld. Opgelet:
omwille van de coronamaatregelen kan er geen soep worden besteld voor de
boterhameters. De kinderen die een lunch van thuis meebrengen, gebruiken die immers
in het eigen klaslokaal. Het is praktisch niet haalbaar om individuele porties soep in de
respectievelijke klassen te serveren. In bijlage vindt u het menu voor de warme maaltijden
van 21/09 t.e.m. 29/09, alsook een reservatieformulier. Mag ik u verzoeken om het
reservatieformulier uiterlijk op maandag 7/09/20 terug te bezorgen via de klastitularis van
uw kind(eren)? Alvast bedankt voor uw begrip en voor uw medewerking.
L3 naar het Maaltebruggepark
Op dinsdag 8 september 2020 gaat het derde leerjaar op verkenning in het
Maaltebruggepark. We gaan op zoek naar verschillende dieren die leven in bomen, in een
vijver of op het land. Op die manier leren we de biotoop en verschillende parkelementen
kennen. Daarnaast onderzoeken we enkele plantensoorten en breiden we onze kennis over
bomen uit. We vertrekken om 9u10 en zijn terug rond 11u45. De leerlingen nemen best
een rugzakje mee met een flesje water en een stuk fruit. Onze kledij passen we aan
naargelang de weersomstandigheden
Verkeersveiligheid aan en rond onze school…. dat doen we SAMEN!
Dank aan de (groot)ouders die WEL steeds de verkeersregels en afspraken rond onze school
naleven. Dat verdient een dikke duim omhoog!
Wij vinden de verkeersveiligheid aan en rond onze school zeer belangrijk. De kinderen
moeten op een veilige en verantwoorde manier naar onze school kunnen komen en van
onze school vertrekken. Hieraan moeten we SAMEN werken.
Het schoolteam werkt hier reeds op een actieve manier door gemachtigde opzichters in te
schakelen en zo de kinderen veilig te begeleiden. De algemene verkeersregels gelden ook
aan onze school. Spijtig genoeg merken we tijdens deze eerste schoolweek steeds vaker dat
mensen deze regels niet navolgen of negeren: voorbeelden zijn dubbel parkeren om zo
dichter bij de schoolpoort te kunnen staan of de auto in het midden van de parking
parkeren i.p.v. op een aangeduide parkeerplaats.
➔ Z.O.Z.
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Al deze ‘overtredingen’ brengen niet alleen onze veiligheid, maar vooral die van onze
kinderen in gevaar. Daarom zouden we met aandrang willen vragen om de verkeersregels te
respecteren.
Wij, het ganse schoolteam en u, de (groot)ouders MOETEN de kinderen het juiste voorbeeld
geven. Hoe kunnen wij anders onze kinderen later vertrouwen in het dagdagelijkse verkeer?
Ook willen we vragen dat de kinderen die te voet naar school komen, de ingang van de
voetgangers gebruiken, in plaats van langs de grote parking de school te betreden. Dit voor
hun eigen veiligheid.

Deze parking is enkel voor de leerlingen die met de wagen komen.

Ingang voetgangers en fietsers.

We zijn er ons van bewust dat we niet over een grote parking beschikken. Daarom stellen
we als alternatief voor dat u parkeert in de Gaspaardkouterstraat of Boelenaar .

Alvast dank vanwege het ganse schoolteam.
Afhalen kinderen kleuterafdeling
De kleuters van K0 en K1 kunnen tot 15u50 afgehaald worden aan hun eigen klasdeur (ingang
Groenewandeling). De andere kinderen kunnen afgehaald worden aan SLUIS 1 (Antoon
Catriestraat) tot 15u45 of aan de roze poort (Groenewandeling).
Wanneer uw kleuter in de opvang blijft, vragen wij om organisatorische redenen uw kind
enkel af te halen aan de Groenewandeling. Bij mooi weer bevinden de kinderen zich op de
kleuterspeelplaats; bij regenweer worden de kleuters opgevangen in de kleuterveranda.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

