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Drongen, 30 september 2022
NIEUWSBRIEF 6
week van ma 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022

Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
SCHEMA LESSEN LO
Ma 3 oktober: kleuterturnen K3, K0; gym L1b, L5
Di 4 oktober: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3
Do 6 oktober: gym L3, L4, L1a; kleuterturnen K1, K2
Vrij 7 oktober: gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, K2
KALENDER september / oktober
di 4 oktober: Werelddierendag
wo 5 oktober: 19de veldloop van de scholengroep
vrij 7 oktober: start pannenkoekenverkoop (verdere info volgt)
vrij 14 oktober: pedagogische studiedag (geen school)
ma 17 oktober: vergadering oudercomité
vrij 21 oktober: dag van de jeugdbeweging
week van ma 24 oktober: oudercontacten kleuterafdeling en lagere afdeling
van ma 31 oktober tot en met vrijdag 4 november: herfstvakantie
Do 6 oktober: uitstap L6 naar The Outsider te Oudenaarde.
Op donderdag 6 oktober vertrekken de leerlingen van L6A en L6B met de bus
richting Oudenaarde. Daar worden ze uitgedaagd om een hele dag samen te werken
om een reeks sportieve opdrachten tot een goed eind te brengen.
Hopelijk staan de weergoden aan onze kant en laten ze de regen wachten tot na ons
avontuur!
Verwarming uit tot half oktober
Wegens de buitensporig hoge energiekosten, is er voorlopig geen verwarming op
school. Op scholengroepniveau werd beslist dat we de verwarmingsketels pas zullen
aanzetten ten vroegste vanaf 15 oktober, ten laatste op 7 november (de eerste
schooldag na de herfstvakantie). U vindt m.b.t. dit onderwerp als bijlage een
schrijven van de algemeen directeur van onze scholengroep. Houdt u hier rekening
mee bij de keuze van de kledij van/voor uw kind(eren)? Kleden in laagjes wordt
aanbevolen. Wij zorgen voor zoveel mogelijk lichaamsbeweging. Ook na de
herfstvakantie zullen we de verwarming immers blijvend een graadje lager instellen
.
→ Z.O.Z.
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Veldloop Scholengroep Gent op woensdag 5 oktober 2022
Onze dank aan alle leerlingen die zicht inschreven, om onze school te
vertegenwoordigen op de veldloop van Scholengroep Gent. We nu al trots op jullie!
Aan de deelnemers: voorzie je gymkledij van school (aangepaste kledij in geval van
regenweer), een lunchpakket met voldoende extra drank (graag eten in de eetzaal
vóór vertrek!) en een tussendoortje. De schoolbus vertrekt op onze schoolparking
naar het sportterrein om 13u00 en brengt jullie terug rond 16u00. Opvang nadien
op school is mogelijk tot 18u00 (tegen het gebruikelijke tarief van €0,85/begonnen
halfuur).
Bestelling klas foto-s en individuele foto’s
Op maandag 12 september kregen we de schoolfotograaf op bezoek. Vandaag
werden de bestelformulieren die u in de mogelijkheid stellen om de foto’s aan te
kopen, meegegeven aan de leerlingen. Kijkt u even de boekentas/rugzak van uw
kind(eren) na en vergeet u niet om -indien gewenst- uw bestelling zo snel mogelijk te
plaatsen?
Ouderkaffee van het oudercomité
Op vrijdag 7 oktober wordt door de leden van het oudercomité het Ouderkaffee
opnieuw naschools – t.t.z vanaf 15u35- opengehouden. Ook op volgende data zal
het Ouderkaffee open zijn: vrijdag 28 oktober, vrijdag 27 januari, vrijdag 17 februari.
U bent welkom.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

Gent, 27 september 2022
Betreft: energiebesparende maatregelen in uw school of internaat
Geachte ouder
De energiecrisis laat zich voelen op alle domeinen. In gezinnen, bedrijven en ja, ook in
onze scholengroep. Zo is de energiefactuur voor de totaliteit van onze scholen,
internaten en centrale diensten gestegen met een bedrag van €508.000 en dat alleen
al voor de maanden augustus t.e.m. december. Gelukkig hebben wij als scholengroep
de voorbije jaren een stevige financiële buffer aangelegd en zijn wij binnen het
gemeenschapsonderwijs een van de best scorende scholengroepen qua
energieverbuik. Voorlopig kunnen wij deze enorme stijging dus opvangen.
Natuurlijk is dit op termijn geen houdbare en al zeker geen wenselijke situatie. We
zetten onze middelen liever rechtstreeks in ten voordele van uw kind en dus voor
kwaliteitsvol onderwijs en een optimale omkadering in onze scholen en internaten.
Daarom breng ik u als algemeen directeur graag op de hoogte van de maatregelen en
verantwoordelijkheid die wij als GO! scholengroep Gent nemen om de impact van de
energiecrisis in onze scholen en internaten te beperken.
Centrale aanpak
De kracht van onze scholengroep zit niet enkel in gezonde financiën, maar ook in de
mogelijkheid om crisissen gezamenlijk en centraal aan te pakken. Daardoor kunnen
we bijvoorbeeld op grotere schaal investeren in energiezuinigere gebouwen, toestellen
en installaties en in hernieuwbare energie (kansen worden momenteel in kaart
gebracht), en kunnen we centraal monitoren waar er energie kan bespaard worden.
Dat deden we al vóór de energiecrisis. Nu steken we nog een tandje bij.
Gericht advies scholen en sensibilisering
Onze scholengroep heeft een energie-expert in dienst die scholen en internaten
gericht adviseert en die ook enkele algemene richtlijnen heeft opgesteld. Kleine
veranderingen in gewoontes kunnen immers een groot verschil maken. Sensibiliseren
is hierbij de sleutel. En dat zullen we dan ook op grote schaal doen.
Specifieke afspraken rond verwarming
Uit onze analyse en die van andere experten blijkt dat slim omgaan met verwarming
een van de belangrijkste manieren is om de energiekost te drukken. Samen met alle
directies hebben we daarom o.a. beslist om als algemene richtlijn aan te houden dat
we de verwarmingsinstallaties pas aanzetten ten vroegste vanaf 15 oktober. Uiteraard
zijn afwijkingen mogelijk bij een vervroegde koudeprik of andere specifieke
omstandigheden. We blijven hierbij ook maximaal waken over het comfort van uw
kind. In het gebouw van de centrale administratie van onze scholengroep zetten we
zelfs pas op 7 november de verwarming aan.

Samen sterk
De energiecrisis is een enorme uitdaging voor de samenleving. Als scholengroep
hebben we al meermaals bewezen dat we crisisbestendig zijn en dat was altijd voor
een zeer groot deel te danken aan de gezamenlijke inspanningen van directies,
personeel, ouders en andere betrokkenen. En dat zal nu niet anders zijn. Samen staan
we sterk.
U mag als ouder gerust zijn dat we alles doen om uw school en/of internaat door deze
energiecrisis te loodsen en dat we hierbij kwaliteitsvol onderwijs voor uw kind blijven
waarborgen.
Ik dank u voor uw begrip en uw vertrouwen.
Met vriendelijke groeten
Stephan Brynaert – algemeen directeur GO! scholengroep Gent

