Lid van Scholengroep Gent
Groenewandeling 80, 9031 Drongen
Tel: 09/ 226 75 00 - Fax: 09/ 226 92 56
e-mail: info@bsmijlpaal.be
website: www.bsmijlpaal.be

Drongen, 16 oktober 2020

NIEUWSBRIEF 9
Week van maandag 19 oktober t.e.m. vrijdag 23 oktober 2020
Beste ouder(s)
Dag leerlingen

Schema lessen LO
Ma 19/10/2020: kleuterturnen K2, K;, zwemmen L3 en L4
Di 20/10/2020: kleuterturnen K1-2, K3
Do 22/10/2020: gym L6, zwemmen L1, kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrij 23/10/2020: gym L5; zwemmen L2; kleuterturnen K3, K1
Kalender oktober
Zo 18/10/2020: flitsbezoek BOSTORIE voor ouders nieuwe leerlingen
Ma 19/10/2020: vergadering ouderco2112mité om 20u00 (wie wenst deel te nemen,
stuurt een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com)
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)
BS Mijlpaal engageert zich om zoveel mogelijk buiten les te geven
“Organiseer zoveel mogelijk schoolactiviteiten in de buitenlucht!” Met die woorden
moedigen de virologen leerkrachten aan om in tijden van corona zoveel mogelijk
activiteiten buiten het klaslokaal te organiseren. Op BS Mijlpaal kiezen we er reeds
sinds enkele jaren voor om de doelstellingen van meerdere lessen (van wiskunde
over Nederlands tot alle andere leergebieden) te bereiken via outdoor education.
Onze leerkrachten hebben nascholingen gevolgd om hun professionele
deskundigheid over buitenleren uit te breiden en up-to-date te houden. Op onze
school ontwerpen we buitenlessen waarbij de kinderen fysiek, cognitief en sociaal
uitgedaagd worden. We maken hiervoor gebruik van ons eigen uitgestrekte domein
en brengen regelmatig een bezoek aan de Bostorie.
Project ventiLEER
Ondertussen weten we dat handhygiëne, afstand houden en het dragen van
mondmasker belangrijke preventieve maatregelen zijn in het bestrijden de
verspreiding van Covid 19. Naast deze ingeburgerde richtlijnen, toonde onderzoek
aan dat ook systematisch verluchten en ventileren belangrijke handelingen zijn om
de verspreiding van Covid 19 te voorkomen.
➔ Z.O.Z.
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VentiLEER is een project dat aangestuurd wordt vanuit de centrale diensten van
onze scholengroep (Scholengroep Gent). Binnen dit project focussen we op de
luchtkwaliteit van de lokalen waarin de kinderen en de leerkrachten dagelijks
vertoeven. Door middel van CO2-metingen kunnen we -indien nodig- onmiddellijk in
actie treden door extra te ventileren. Zo kan er bijgedragen worden tot een betere
luchtkwaliteit in onze school.
Info omtrent meerdaagse excursies
Zoals reeds eerder gemeld, hebben we er dit schooljaar voor gekozen om geen
meerdaagse excursies te organiseren voor de leerlingen van het eerste tot en met
het vijfde leerjaar. Om de leerlingen van L6 van een fijn en gedenkwaardig afscheid
van hun basisschooltijd te laten genieten, zullen we voor hen een ‘laatstejaarsweek’
organiseren en dit in de week van 17 mei 2021. De leerlingen zullen de week starten
met een tweedaagse naar Oostduinkerke en worden vervolgens de rest van de week
verwend met allerlei toffe activiteiten en uitstappen. Juf Ingeborg en de kinderen
zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
De leerkrachten van de overige klassen zijn ondertussen naarstig op zoek naar leuke
locaties om de meerdaagse excursies voor hún leerlingen tijdens het schooljaar
2021-2022 vast te leggen.
Aarzel niet ons te contacteren!
Zijn er dringende noden of zit u met een belangrijke vraag, aarzel dan niet om ons te
contacteren. We maken graag tijd voor u! Om uw veiligheid en de veiligheid van de
kinderen te garanderen, werken we wel uitsluitend op afspraak. U kan een afspraak
maken door een e-mail te sturen naar vanessa.reygaert@scholengroep.gent of
telefonisch contact op te nemen op het nummer 09 226 75 00.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

