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Drongen, 10 december 2021
NIEUWSBRIEF 15
week van ma 13 december tot en met vrijdag 17 december 2022
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.

Schema lessen LO
Maandag 13 december 2021: kleuterturnen K2, K0; gym L3, L4
Dinsdag 14 december 2021: kleuterturnen K1-2, K3
Donderdag 16 december 2021: gym L6, L1; kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrijdag 17 december 2021: gym L5, L2; kleuterturnen K3, K1
Maandag 13 december 2021: vergadering oudercomité (online)
De volgende vergadering van het oudercomité zal online doorgaan op maandag
13 december om 20u00. Wie wenst deel te nemen, stuurt een e-mail naar
oc.mijlpaal@hotmail.com.

Winterrapport uitgesteld naar vrijdag 14 januari 2022
Omwille van de vervroegde en verlengde kerstvakantie, zullen de leerlingen hun
winterrapport ontvangen ná de kerstvakantie, op vrijdag 14 januari 2022.

Online oudercontacten in de week van 10 januari 2022
De online oudercontacten van december worden verplaatst naar de week van 10
januari 2022

Warme maaltijden januari: menu van 10 januari t.e.m. 17 januari gewijzigd

Omwille van de lange eindejaarsluiting van onze school (3 weken kerstvakantie
voor de leerlingen en voor het onderwijzend van de basisscholen), werd het
menu van 10 t.e.m. 17 januari gewijzigd door ons cateringbedrijf, zodat de
houdbaarheidsdatum van de ingrediënten na levering kan verzekerd blijven. Als
bijlage vindt u het aangepaste menu. Wij hebben het aantal maaltijden dat u
heeft besteld op basis van het oorspronkelijke menu voorlopig niet gewijzigd. Kan
u ons echter onmiddellijk een seintje geven als er dagen zijn waarop u alsnog een
maaltijd wenst te schrappen, bijvoorbeeld omdat uw kind iets niet lust? Bedankt
voor uw medewerking.
→ Z.O.Z.
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Reservatie warme maaltijden en soep februari 2022
Vroeg, maar omwille van organisatorische redenen van ons cateringbedrijf,
bieden wij u nu reeds het menu en een reservatieformulier aan voor de
maaltijden van februari. Mag ik u verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk
op vrijdag 17 december terug te bezorgen via de klastitularis van uw kind(eren)?
U dient het reservatieformulier uitsluitend in te vullen als uw kind/eren op
onregelmatige basis warm blijft/blijven eten, op data die u niet heeft
doorgegeven aan de klastitularis(sen), begin schooljaar. Als uw kind/eren dus
elke dag warm of soep blijft/blijven eten en u dit ook zo heeft doorgegeven
d.m.v. het googledrive-formulier, dan mag u huidig formulier gewoon negeren.
Noodopvang in de week van 20 december 2021
Zoals u weet, wordt -als een van de maatregelen om de strijd met het coronavirus
aan te gaan- de kerstvakantie verlengd met een week. Op 20 december start de
vakantie voor alle kleuters en voor alle leerlingen van de lagere afdeling. Deze
maatregel heeft enkel een kans op succes als zoveel mogelijk ouders zelf, of binnen
een beperkte kring, zorgen voor de opvang van hun kind(eren). Voor een numeriek
beperkte groep kinderen, van wie de ouders absoluut geen opvang kunnen
voorzien, wordt noodopvang georganiseerd van Stad Gent.
Inschrijven voor de noodopvang is verplicht en doet u digitaal via
stad.gent/noodopvang, van maandag 13/12 om 9u00 tot en met 15/12.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u een mededeling van Stad Gent.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

Beste ouder

We informeerden je al dat de kerstvakantie één week vroeger start dan gepland. Dat betekent dat de
kerstvakantie op 20 december van start gaat. Dit is één van de maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. De maatregel kan enkel werken als zoveel mogelijk ouders zelf instaan
voor de opvang van hun kinderen. Voor een beperkte groep kinderen van wie de ouders geen opvang
kunnen voorzien, organiseert de stad Gent noodvang.

Voor wie is deze noodopvang?
•

Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen of essentiële diensten werken, bv.
zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector, …

•

Voor kinderen van ouders die in een grote nood zitten met de opvang van hun kinderen en
geen alternatief vinden.

Is je kind ziek of zit het in quarantaine dan kan het niet naar de noodopvang komen.

Wat houdt het aanbod in?
De sportdienst biedt op 4 locaties in Gent (Lago Rozenbroeken, sporthal Bougoyen, sporthal Hekers
en sporthal Driebeek een afwisselend sportprogramma aan. Kinderen kunnen er sporten van 9 tot 16
uur. Er is opvang voorzien ’s ochtends van 8 tot 9 uur en ’s avonds van 16 tot 17 uur met uitzondering
van woensdag dan is er opvang van 8 tot 12 uur. De noodopvang is gratis.

Veiligheidsmaatregelen in de noopdopvang
•

De kinderen spelen zoveel mogelijk buiten. Voorzie hiervoor aangepaste kledij.

•

Binnen-activiteiten vinden plaats in een goed geventileerde ruimte.

•

Kinderen moeten vanaf 6 jaar een mondmasker dragen. Begeleiders dragen ook altijd een
mondmasker.

•

Daarnaast gelden de algemene veiligheidsmaatregelen. Je kunt ze nalezen op de website van
Opgroeien.

Inschrijven voor noodopvang is verplicht en doe je via stad.gent/noodopvang. Je kind inschrijving
kan van maandag 13/12 om 9u tot en met 15/12. Als dat nodig blijkt, kan de inschrijfperiode
verlengd worden.

Met vriendelijke groeten

