Beste ouders,
Wat waren we opgelucht om te kunnen starten in ‘fase geel’.
Al onze kinderen terug op de schoolbanken…
ons team werd er heel blij van!
Hier en daar moesten we wat bijsturen o.a. aan de schoolpoort maar
dankzij goeie afspraken met de leerkrachten en ook met jullie ouders
kwamen we tot oplossingen! Samen school maken…het kan zo tof zijn!
Corona brengt ons –naast heel wat kopzorgen- ook kansen!
En daar willen we u in dit wegelpraatje over vertellen!

Wist je dat?
Onze school op 1 september is gestart met ‘de zachte landing’?
De leerkrachten zijn allen een kwartiertje vroeger op post. De speeltijd ’s morgens valt weg en dit
zorgt ervoor dat er tijd en ruimte is voor het handen wassen, toiletbezoek en een warm welkom
tussen de leerkracht en de leerling.
Onze boterhameters in klasbubbel eten?
De kleuters zitten per klasbubbel in de eetzaal, de leerlingen blijven in hun klasbubbel bij de
leerkracht in de klas. Enkel de leerlingen van de warme maaltijden vormen op zich een nieuwe
bubbel.
We zoveel mogelijk in onze schoolbubbel vertoeven? Zo zullen activiteiten on hold worden gezet
of gewisseld worden met een evenwaardig alternatief, denken we maar aan de scholenveldloop….
Maar niet getreurd ook daar vonden onze leerkrachten een oplossing voor! Onze sportleerkrachten
nemen de leerlingen elke sportles mee naar de Finse looppiste! Want bewegen is gezond!
We merken dat jullie als ouders heel erg begaan zijn met de veiligheid van onze kinderen en
ons personeel? Heel wat kinderen met verkoudheden worden consequent getest en goed opgevolgd
door de ouders. Dankjewel daarvoor!
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Vrijdag 25 september
Maandag 5 oktober
Woensdag 7 oktober
Vrijdag 9 oktober
Zondag 11 oktober
Maandag 12 oktober
Vrijdag 16 oktober
Woensdag 21 oktobervrijdag 23 oktober
Woensdag 21 oktober
Donderdag 22 oktober
Vrijdag 23 oktober
Dinsdag 28 oktober
Donderdag 29 oktober
Vrijdag 30 oktober
Maandag 2 november –
vrijdag 6 november
Dinsdag 10 november

Leerlingen L4 gaan naar het Leen
Dag van de leerkracht! Een oprechte dankjewel wordt die dag nog
extra gewaardeerd.
Ouderraad om 19.30
Pedagogische studiedag: leerlingen worden niet op school verwacht
L2 eerste communie in Sint VIncentiuskerk om 9:00u en 10:30u
Facultatieve verlofdag: geen school voor de leerlingen
Schoolfotograaf: klasfoto’s+ individuele foto’s
L3 Bosweek in Puyenbroek
5A uitstap Sint Pietersabdij
5C uitstap Sint Pietersabdij
5D uitstap Sint Pietersabdij
Kennismaking peuters instap 9 november 2020
Oudercontacten lagere school
Strapdag, breng zeker je fluohesje en fietshelm mee!
Herfstvakantie
Schoolfotograaf: afwezige leerlingen

Pedagogische studiedag
De pedagogische studiedag is een vrije dag voor de leerlingen maar niet voor
de leerkrachten. De leerkrachten krijgen op deze dag extra vorming.
Dit jaar zijn de studiedagen voorzien op vrijdag 9 oktober, maandag 23 november

en op woensdag 12 mei.
In de kleuterschool staan we stil bij het procesgericht werken met kinderen. Hoe kunnen we gericht
observeren? Hoe brengen we deze ontwikkeling in kaart? Hoe kunnen we tegemoet komen aan de
verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen?
In de lagere school staan de leerkrachten stil bij de verschillende beginsituaties van de kinderen.
Welke effecten zijn zichtbaar als gevolg van de lockdown? Hoe gaan we met deze kennis aan de slag?
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Hier zijn we trots op!
Sinds 1 september is de Wegel een buitenklas rijker. Deze ruimte was in september, dankzij het
mooie weer, volgeboekt. Les krijgen in de natuur, wat een luxe!

Veiligheid is een breed begrip in coronatijd. Het brengen en ophalen van de kleuters is een stuk
veiliger geworden. Dankzij het nieuwe kleuterhek.

Ouderraad in corona-tijden
Het kernteam van onze ouderraad kon eindelijk nog eens samenkomen op 17 september.
Ondanks corona gaan ze op zoek naar manieren om hun steentje bij te dragen aan onze
schoolwerking. Van harte welkom op woensdag 7 oktober in de refter!

Spelen in het bos
Zoals jullie weten heeft onze school de laatste jaren sterk geïnvesteerd in een groene
speelplaats. Onze kinderen krijgen volop kans om te experimenteren en spelen in het bos
met takken, bladeren worden hele constructies gebouwd! Soms gaat dat vlot maar soms
gebeuren er ook wel eens incidenten en gaan kinderen over de grens van wat kan. We doen
als team onze uiterste best om actief toezicht te houden. Mogen we jullie vragen om uw
kind naar school te sturen met kleren die tegen een stootje kunnen?

