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Drongen, 2 oktober 2020

NIEUWSBRIEF 7
Week van maandag 5 oktober t.e.m. vrijdag 9 oktober 2020
Beste ouder(s)
Dag leerlingen

Schema lessen LO
Ma 05/10/2020: kleuterturnen K2, K0; zwemmen L3, L4
Di 06/10/2020: kleuterturnen K1-2, K3
Do 08/10/2020: gym L5, zwemmen L1; kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrij 09/10/2020: gym L6; zwemmen L2; kleuterturnen K3, K1
In de kantlijn: de richtlijnen m.b.t. code geel zijn ook van toepassing in zwembaden.
De limieten voor het aantal personen die mogen samenkomen in het kader van
sportactiviteiten, zijn beperkt. Het is aan de exploitant -voor zwembad Rooigem is
dat Stad Gent- om, rekening houdend met de geldende richtlijnen, te bepalen welke
activiteiten met welke doelgroepen kunnen hervatten. Er werd voor het
basisonderwijs beslist om de voorkeur te geven aan de eerste en de tweede graad,
indien er in het zwembad sprake is van een capaciteitsprobleem. Na de
herfstvakantie worden de maatregelen herbekeken. Hopelijk kunnen onze
leerlingen van L5 en L6 in de nabije toekomst ook opnieuw genieten van
zwembeurten tijdens de lessen L.O.
Vrijdag 9 oktober 2020: L3 terug in de tijd
Op vrijdag 9 oktober 2020 gaat het derde leerjaar even terug in de tijd. We gaan op
uitstap naar de ‘School van Toen’, waar we ondergedompeld zullen worden in de
geschiedenis van het onderwijs. We keren terug naar de tijd waarin met een griffel
werd geschreven op een lei en maken op die manier een vergelijking met hoe het er
nu aan toe gaat. Met de hulp van een ervaren gids krijgen we een beeld van het
(school)leven rond de eeuwwisseling. De leerlingen nemen een rugzakje mee, met
water en een stuk fruit.
L3b vertrekt om 8u45 en is terug op school om 11u15.
L3a vertrekt om 12u30 en is terug op school om 15u00.

Kalender oktober
Zo 18/10/2020: flitsbezoek BOSTORIE voor ouders nieuwe leerlingen
Ma 19/10/2020: vergadering oudercomité om 20u00 (wie wenst deel te nemen,
stuurt een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com )
➔ Z.O.Z.
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Vrij 23/10/2020: dag van de jeugdbeweging
Week van 26/10 t.e.m. 30/10/2020: LIVE oudercontacten kleuterafdeling en lagere
afdeling (uitnodiging volgt via de klastitularis van uw kind)
Vrij 30/10/2020: herfstrapport (rapport 1)
Kalender november
Wo 11/11/2020: Wapenstilstand (geen school)
Ma 16/11/2020: vergadering oudercomité om 20u00 (wie wenst deel te nemen,
stuurt een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com)
Zat 21/11/2020: Peuterkijkdag
Week van 16/11 t.e.m. 20/11/2020: de kleuterafdeling zet de grootouders in de
bloemetjes
Kalender december
Vrij 4/12/2020: Sint en Piet op bezoek
Ma 7/12/2020: Vergadering oudercomité om 20u00 (wie wenst deel te nemen, stuurt
een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com )
Vrij 11/12/2020: Winterfeest. Helaas gaat ons traditionele winterfeest niet door dit
jaar. In samenspraak met het oudercomité werd beslist om geen winterfeest te
organiseren, omwille van de veiligheidsredenen binnen de coronaproblematiek.
Week van 14/12 t.e.m. 18/12/2020: LIVE oudercontacten kleuterafdeling en lagere
afdeling (uitnodiging volgt via de klastitularis van uw kind)
Vrij 18/12/2020: kerstrapport (rapport 2)

Kalender 2de en 3de trimester
De volledige jaarkalender kan u op de website van onze school terugvinden.
Let wel op: in geval van fluctuerende coronamaatregelen en de daaruit volgende
mogelijkheid dat de kleurcodes zullen veranderen in de loop van het schooljaar, is het
niet onwaarschijnlijk dat sommige activiteiten niet kunnen doorgaan. Wij danken u
voor uw begrip.
BOSTORIE
In tijden van Covid 19 zijn we extra blij met deze buitenklas. Misschien hebben de
ouders van de nieuwe kindjes uit het eerste kleuterklasje of uit het eerste leerjaar de
Bostorie nog niet bezocht? Dan kunnen jullie op 18 oktober tussen 14u en 15u een
flitsbezoekje brengen. Schrijf je in, uiterlijk tegen 16 oktober, op
kindvriendelijkdrongen@gmail.com ,met vermelding van de naam van het kindje, 1e
kleuterklas of 1e leerjaar en het aantal personen. Voor de andere ouders wordt een
mogelijkheid tot bezoek voorzien tijdens de buitenspeeldag op 21 april 2021 (onder
voorbehoud). Ingang tussen Abdijmolenstraat 55 en 61 te Drongen. Gelieve
mondmasker voor +12-jarigen mee te nemen.
➔ Z.O.Z.
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Verkiezingen nieuwe schoolraden
Nog in de loop van dit kalenderjaar worden in alle scholen van het GO! nieuwe
schoolraden verkozen. Op 1 april 2021 treden ze in werking, weliswaar voorafgegaan
door een kiesprocedure. Personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de
sociale, economische en culturele milieus kunnen zich kandidaat stellen. De
oproepbrief voor kandidaatstelling vindt u in bijlage bij deze nieuwsbrief.
Reservatie warme maaltijden november
Op vrijdag 2 oktober zal u in uw mailbox het menu en het reservatieformulier voor
de maand november ontvangen. Graag het ingevulde reservatieformulier vervolgens
uiterlijk op woensdag 7 oktober terugbezorgen via de klastitularis van uw
kind(eren). Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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VERKIEZINGEN NIEUWE SCHOOLRADEN
Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van de schoolraad van
Basisschool Mijlpaal
Geachte mevrouw, mijnheer,
Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. De schoolraad bestaat uit 3
personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school
(de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergadering bij met
een raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.
Nog in de loop van dit kalenderjaar worden nieuwe schoolraden verkozen. Op 1 april 2021
treden ze in werking, maar daar gaat een kiesprocedure aan vooraf. Personeelsleden, ouders
en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus kunnen zich
kandidaat stellen.
Hoe stelt u zich kandidaat?
De uiterste datum voor het indien van kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is
31 oktober 2020 en voor coöptatie 1 februari 2021. De kandidaturen dienen, ‘op straffe van
ontvankelijkheid’, te gebeuren op het formulier KR1 en aangetekend verstuurd of tegen
ontvangstbewijs bezorgd aan de voorzitter van het kiesbureau:
Vanessa Reygaert
Groenewandeling 80
9031 Drongen
Van 1 tot 12 december 2020 zijn er rechtstreekse verkiezingen als er meer kandidaten zijn
dan het aantal te begeven mandaten. Personen uit de socio-economische en culturele
milieus moeten hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2020 indienen.
De volledige tekst van het kiesreglement kan 2717geraadpleegd worden op
https://pro.g-o.be/over-go/organisatiestructuur/schoolraden/verkiezing-van-de-schoolraad
Het kiesreglement en de lijsten van de kiesgerechtigden en potentiële kandidaten voor deze
rechtstreekse verkiezingen liggen ter inzage op het bureau van de voorzitter van het
kiesbureau.
Met vriendelijke groet,
Vanessa Reygaert
Directeur

KANDIDAATSTELLING
FORMULIER KR 1

KR 1

FORMULIER KR 1

schoolraad : naam school ...................................................................
kandidaatstelling voor :
o
o
o
o

de rechtstreekse verkiezingen uit de ouders of meerderjarige cursisten1
de rechtstreekse verkiezingen uit de personeelsleden1
de coöptatie uit de lokale SEC-milieus1
de rechtstreekse verkiezingen uit de leerlingen1

aan de voorzitter van het kiesbureau2
school : .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
straat : ..................................................................................................................................................................
gemeente : ...........................................................................................................................................................

ondergetekende,
naam : ..................................................................................................................................................................
voornaam : ...........................................................................................................................................................
adres : ..................................................................................................................................................................
telefoon : …../ .......................................................................................................................................................
e-mail : .................................................................................................................................................................
geboortedatum : ……/……/…… ..............................................................................................................................
(gegevens conform de identiteitskaart)
stelt zich kandidaat.

datum : ....................................................................
handtekening :

1
2

slechts één van de mogelijkheden aankruisen
vooraf in te vullen door de school

KANDIDAATSTELLING

Onderwijsorganisatie en -personeel
bewaard op 01-10-2020

2

