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Drongen, 26 februari 2021

NIEUWSBRIEF 24
Week van maandag 1 maart 2021 t.e.m. vrij 5 maart 2021

Beste ouder(s)
Dag leerlingen

Schema lessen LO
Maandag 1 maart 2021 : kleuterturnen K2, K0; gym L3B, L4B
Dinsdag 2 maart 2021: kleuterturnen K1, K0, K1-2, K3; gym L3A
Donderdag 4 maart 2021: gym L5, L4A, L1; kleuterturnen K2, K1-2
Vrijdag 5 maart 2021: gym L6, L2; kleuterturnen K3, K1
Kalender februari/maart 2021
Ma 15/03/2021: vergadering oudercomité
Wo 17/03/2021: pedagogische studiedag (geen school)
Herinnering: geen ouders op schooldomein!
Met nadruk wil ik u opnieuw om uw medewerking vragen om alle coronamaatregelen
strikt te respecteren. We mogen onze aandacht niet laten verslappen! Ouders worden
ENKEL OP AFSPRAAK toegelaten tot het schooldomein. U kan uw kind aan de school
ophalen via de weg die afgebakend wordt door nadarhekkens. Als ouder wacht u op
een veilige afstand van elkaar aan deze nadarhekkens.
Gelieve als ouder steeds een veilige afstand te bewaren naar andere ouders, kinderen
en personeelsleden toe.
Van maandag 1 maart tot en met 12 maart 2021: GEEN warme maaltijden
Aangezien code rood nog steeds van toepassing is in Gent, kunnen we -ondanks uw
reservaties- nog geen warme maaltijden aanbieden vanaf maandag 1 maart 2021. Wij
vragen u om een lunchbox met boterhammen of een andere koude maaltijd van thuis
mee te geven. Bestek en borden kunnen niet worden ontleend. Indien u bijvoorbeeld
een slaatje meegeeft aan uw kind(eren), dan dient u ook bestek mee te geven en
eventueel servetten. Het keukenpersoneel, dat instaat voor de verdeling van de
bereiding van de warme maaltijden, wordt ingezet om de klaslokalen extra te
ontsmetten. We hopen opnieuw warme maaltijden aan te bieden vanaf maandag 15
maart 2021.

→ Z.O.Z.
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Reservatieformulier warme maaltijden april 2021 (onder voorbehoud)
Aangezien we hopen opnieuw warme maaltijden te kunnen aanbieden vanaf
maandag 15 maart 2021, vindt u in bijlage alvast het menu voor warme maaltijden
van 1 tot en met 30 april, alsook het reservatieformulier. Mag ik u verzoeken om het
reservatieformulier uiterlijk op dinsdag 9 maart terug te bezorgen via de klastitularis
van uw kind(eren)? Alvast bedankt voor uw begrip en voor uw medewerking.
Binnenkort kan je aanmelden voor een secundaire school
Van 22 maart (12 uur ’s middags) tot 21 april 2021 (12 uur ’s middags) kan u uw kind
aanmelden voor een secundaire school op https://meldjeaansecundair.gent.be.
Aanmelden kan zowel voor scholen met 1A (getuigschrift basisonderwijs) als met 1B
(geen getuigschrift basisonderwijs) en voor het buitengewoon onderwijs
opleidingsvorm 4 (OV4) – type 9, zowel 1A als 1B. Op welke dag of uur u aanmeldt,
is niet van belang, zolang het binnen deze periode gebeurt. Als u niet aanmeldt, kan
u uw kind pas inschrijven vanaf 5 mei 2021 (9 uur), voor de nog resterende vrije
plaatsen.
Meerdere scholen in het aanmeldingssysteem aanduiden, is verstandig. Er is geen
limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in de school
van voorkeur niet.
Voor de andere opleidingsvormen dan OV4 – type 9, 1A en 1B van het
buitengewoon onderwijs moet u inschrijven in de school zelf of moet u aanmelden
via de website van de school.
Meer informatie: www.aanmeldensecundairescholen.gent
Geen eerste communie en plechtige communie dit schooljaar
Meester Jan, onze leerkracht rooms-katholieke godsdienst, laat meedelen aan de
ouders van zijn leerlingen dat de eerste communies en vormsels door corona dit
schooljaar niet kunnen doorgaan. Het gaat om een beslissing van de bisschoppen.
De coronacrisis ligt aan de basis. Het bisdom streeft ernaar de vormsels in OostVlaanderen te organiseren vermoedelijk tussen half september en half oktober
2021. Over de mogelijke data voor de eerste communie is nog niets bekend. Van
zodra meer informatie beschikbaar is, zal meester Jan u die zeker overmaken.
Wist je dat oudercomité Mijlpaal Drongen een troopervereniging is?
Het verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij het harde werk van een handvol
vrijwilligers. Via Trooper kan iedereen verenigingen, scholen, goede doelen, … gratis
steunen door online te shoppen bij ‘partnershops’. Deze shops schenken gemiddeld
5% van het aankoopbedrag aan uw vereniging. Zelf betaalt u geen eurocent extra. Wil
u meer weten en ons oudercomité steunen, surf naar https://www.trooper.be
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Interview met Tine Priem
Zoals eerder meegedeeld, werden op vraag van radio 2 – presentatrice Anja Daems,
op dinsdag 23 februari op onze school geluids- en beeldopnames gemaakt in functie
van een interview met actrice Tine Priem. Tine Priem – u kent haar misschien als
actrice in ‘Thuis’- is oud-leerling van onze school en drukte naar verluidt de wens uit
om het interview op ons schooldomein te laten doorgaan. Het interview zal in de
week van 15 maart worden uitgezonden in ‘De Madammen’, een dagelijks
radioprogramma van 10u00 tot 12u00 met 3 vaste presentatoren, waaronder Anja
Daems.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

