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Gentbrugge, 18 december 2020
Beste ouders,
Vandaag is de laatste lesdag voor de kerstvakantie en tevens ook de laatste dag van onze warmste
week. Een week waarin we als school deelnamen aan verschillende initiatieven waarbij we warmte
brengen bij anderen.
Zo haalden we maar liefst 403 paar kousen op die we kunnen schenken aan organisaties die zich
inzetten voor kansarmen. We schreven brieven aan de bewoners van de verschillende rusthuizen in
onze buurt. Er werden ook filmpjes gemaakt met toneeltjes, liedjes en dansjes om de bewoners een
hart onder de riem te steken. De kleuters haalden hun tekentalent boven voor de kinderen in het
kinderziekenhuis. Kortom iedereen toonde zijn warm hart.
Code oranje
Op dit moment gaan wij er nog steeds van uit dat de school opnieuw opent op maandag 4 januari.
Wij zullen in code oranje blijven tot minstens 15 januari. Dit betekent dat we ook na de vakantie nog
geen warme maaltijden kunnen aanbieden. We behouden de huidige organisatie van eigen lunch in
de eetzaal in 3 verschillende groepen.
Uitstappen zijn nog niet toegelaten. Wel starten we het zwemmen terug op wanneer het zwembad
terug hersteld is. Momenteel is er een technisch probleem. Ten vroegste in de tweede lesweek na de
vakantie kunnen we dit terug organiseren.
Mag ik jullie nog eens herinneren aan de afspraak dat ouders onderling afstand dienen te bewaren
aan de schoolpoort. Het domein opkomen kan enkel voor 8u om kinderen af te zetten aan de
opvangzaal. Op het einde van de schooldag wachten de ouders buiten aan de poort. Enkel bij de
naschoolse opvang (vanaf 15u40) kunnen ouders op het domein komen en dan enkel tot aan de deur
van de opvangzaal.
Reizen in de kerstvakantie
Mogen we jullie er op wijzen dat reizen naar het buitenland momenteel sterk worden afgeraden.
Hou er ook rekening mee dat na een verblijf in een land met code rood er een quarantaine is van 10
dagen met een testafname op dag 7 verplicht is. Het is dus niet toegestaan om leerlingen vroeger
naar school te sturen. Denk hierbij aan de veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden en gelieve
deze richtlijnen goed op te volgen.
Boeken Gezocht
Het oudercomité is op zoek naar boeken voor de nieuwe leeshoek op school. Jawel, dat heb je goed
gelezen. Vanaf januari kunnen onze kinderen lezen in een knusse leeshoek.
Nog meer leesplezier!
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Wat zoeken we?
Mooie boeken die nog een paar leesrondjes mee kunnen. Zowel boeken voor peuters, kleuters als
lagere school kinderen. Boeken om zelf te lezen en boeken om voor te lezen. Ook prentboeken zijn
welkom.
Heb je thuis nog boeken liggen die een tweede leven zoeken in een knusse bibliotheek? Dan komen
wij graag bij jou langs tijdens de kerstvakantie. Wij voorzien 2 ophaalmomenten: maandag 28
december en zaterdag 2 januari, telkens tussen 9u en 11u.
Vul onderstaande link in en kies je dag! Leg de boeken klaar en wij komen ze met veel plezier
ophalen (uiteraard COVID-veilig).
Vergeet zeker niet je adres door te geven!
https://docs.google.com/forms/d/1yz65mtcxUIQxAfPqiDBPwHFti9YtcMgPfucqu8IFV2E/edit
Reservekledij kleuters
We kunnen als school extra reserve kledij gebruiken voor onze kleutertjes. Heb je joggingsbroekjes
en/of onderbroekjes over en wil je ze een tweede bestemming geven? Wij kunnen dit zeker
gebruiken. Je mag dit meegeven aan je kind. Andere kledij hebben we voldoende.
Inschrijven broer of zus
Heb je nog een broer of zus geboren in 2019, dan kan je deze inschrijven in de voorrangsperiode en
verzeker je alvast zijn of haar plekje op onze school. Neem contact op met de school zodat we je
kunnen helpen om de inschrijving in orde te brengen. De voorrangsperiode loopt van 18 tot 29
januari.

Tot slot wil ik jullie allen fijne feesten toewensen. We zullen dit misschien anders vieren maar maak
er toch een mooie tijd van. Hou nog even vol, samen komen we hier door.
Fijne kerst en een gezond nieuwjaar gewenst aan jullie allemaal!

Vriendelijke groeten

Delphine Standaert
Directeur

