Beste ouders,
De maand oktober bracht herfstweer, sjaals en regenjassen maar ook quarantaines en
jammer genoeg ook corona-besmettingen op school. Een overschakeling naar ‘code oranje’
leek aangewezen. Naast alle kommer en kwel waren er gelukkig ook veel momenten van
‘school-plezier’! We blikken graag met jullie terug en kijken vooruit! Lezen jullie even mee?

Wist je dat?
-

Het vijfde leerjaar zich volledig verdiept heeft in Vincent Van Gogh?

-

Het derde leerjaar niet op bosklassen kon maar toch het ‘bosgevoel’ beleefde op
school?

-

Het eerste leerjaar voor de week van het bos naar het park trok en daar
experimenteerde met bladeren en haartooi? Dolle pret!

-

De schoolfotograaf alle klassen fotografeerde en individuele foto’s nam? De
terugkomdag voor de kinderen die toen ziek waren kan jammer genoeg niet
doorgaan. Fase oranje laat dit niet toe…

-

De leerlingenraad uit de startblokken is geschoten? Fijn samenspelen in het bos
vinden ze belangrijk en dus starten ze een campagne op om goed gedrag in het bos
aan te moedigen!

-

Alle klassen ondertussen onder elkaar gestreden hebben voor de 1ste plaats in de
veldloop? Al was deelnemen belangrijker dan winnen!

-

De leerkrachten verwend werden door de ouderraad met lekkere choco tofs op de
dag van de leerkracht?

-

Er een baby geboren werd met de mooie naam ‘Linn’. Proficiat aan juf Lieselot en
haar man!

-

Ook een dikke proficiat aan poetsvrouw Katrien die in het huwelijksbootje stapt!

-

De speelwinkel al een tijdje open is op de speelplaats? Onder leiding van kinderen
uit het 6de leerjaar wordt er speelmateriaal (steps, ballen, …) uitgeleend over de
middag.
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-

Een geleding van onze ouderraad acties op touw zet in verband met veiligheid in het
verkeer?

-

De kleuterjuffen Zespri-stickers verzamelen van de kiwi’s? Als we er genoeg hebben,
kunnen we extra gratis ballen krijgen!

-

Er binnenkort ouders aan de schoolpoort staan om toezicht te houden? Dankjewel!
Heel wat ouders gaven aan te willen helpen als we in nood zitten….een
welgemeende dankjewel voor jullie helpende handen! #samenschoolmaken!

Belangrijk!
! De herfstvakantie wordt verlengd om ervoor te zorgen dat het virus zich niet nog meer
kan verspreiden. Dus vakantie van 2 november tot en met 11 november!
U wil zelf thuisblijven bij uw zoon/dochter?
U kan een attest krijgen dat u wegens sluiting van de school moet thuisblijven. Dat attest
vindt u op de website van RVA www.rva.be en mag u laten tekenen door de
directie/secretariaat van de school.
De school voorziet geen noodopvang maar de buitenschoolse kinderopvang wel. Inschrijven
kan door een mail te sturen naar kinderopvang@eeklo.be met vermelding van de dagen
waarop u opvang nodig heeft én met attest van de werkgever.
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30 oktober
2 november tot en
met 11 november
1ste week na de
herfstvakantie.

Strapdag! Kom te voet of met de fiets. Helm op? Dat is top! Met fluohesje ben je
zichtbaar!
Verlengde herfstvakantie!

Digitale/telefonische oudercontacten. U ontvangt een brief van de klastitularis
van uw zoon/dochter.

Annulatie sportdagen en zwemmen
Door de sluiting van het sportpark zullen de sportdagen en de zwemlessen NIET doorgaan.

Hier zijn we trots op!
Heel wat kinderen kwamen mét jeugdbewegingsuniform naar school. Kinderen die ravotten,
spelen, zich vuil maken….super belangrijk in deze corona-periode! Meer foto’s zien? Ga naar
onze facebookpagina. Er werd een alternatief gezocht voor de bosklassen en we openden
onze leeshoek met veel toeters en bellen! Ook deze berichten kun je bekijken op onze
facebookpagina! Like je onze facebookpagina? Dankjewel!

