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November 2020
Gewijzigde maatregelen Corona
U vernam het ongetwijfeld al via de pers: Vanaf de herfstvakantie schakelen
we in het onderwijs over naar fase ORANJE. Dit betekent voor de
basisscholen dat onze extra-muros-activiteiten voorlopig worden stopgezet.
Ook het zwemmen zal de komende weken zeker NIET doorgaan.
De Sportsnacks voor 5de en 6de leerjaar (na de schooltijd) worden voor onbepaalde
tijd stopgezet. Van zodra er terug kan opgestart worden, geven we u zeker een
seintje.
U hoorde zeker ook over het verlengen van de herfstvakantie tot 11 november.
De school start dus pas terug op donderdag 12 november.
(Mogelijk beslist de regering vandaag nog dat herfstvakantie nog verlengd wordt tot
13 november. Maar hierover hebben we op dit moment uiteraard nog geen nieuws.)
Tot nu toe hebben we, mede dankzij de genomen maatregelen, gezond verstand en
voorzichtigheid van alle betrokkenen en een goede portie geluk, kunnen vermijden
dat Corona grote impact had op het schoolgebeuren. Laten we hopen dat we dit zo
kunnen houden. Bedankt allemaal om hieraan mee te werken.
We vragen nogmaals met aandrang dat jullie bij het afhalen van de kleuters en
leerlingen voldoende afstand houden en achter elkaar de poort binnenkomen. Dat
verhoogt de veiligheid en maakt het afhalen tegelijk overzichtelijker.

Werken aan de Dorpsstraat
We vernamen dat er van 9 tot 13 november gewerkt wordt aan
de Dorpsstraat in Koningshooikt. Meer info vindt u op de website
van Lier. We hoorden dat de asfaltlaag wordt vervangen en dat
er fietsstroken worden aangelegd.
Met een beetje geluk zullen de werken zijn afgelopen vóór 12 november OF beslist
de regering van de herfstvakantie nog te verlengen tot 13 november. In dat geval is
er geen probleem om op de school te geraken.
Indien er op 12 en/of 13 november nog gewerkt wordt, kunnen auto’s NIET langs de
Dorpsstraat rijden. Voetgangers en fietsers mogen WEL door. We raden dus aan de
2 dagen zoveel mogelijk de auto te vermijden.
Wie toch met de auto moet komen, kan de school bereiken via de Liersebaan en zo
verder tot in de Schoolstraat. Opgelet: deze zijn dan alleen voor plaatselijk verkeer
toegankelijk! Wie niet in de Schoolstraat moet zijn, mag hier dus niet doorrijden.
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Opvang KADEE
Onderstaande communicatie ontvingen we van de kinderopvang:
“In het draaiboek voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang van
Opgroeien (Kind en Gezin, van 13 oktober) worden contacten van kinderen in
dezelfde klas als “hoog-risicocontacten beschreven”:
“een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte was met een COVID-19
patiënt die ouder is dan 6 jaar waarbij de afstand van 1,5m niet steeds bewaard werd
of waarbij voorwerpen werden gedeeld:
- betreft in elk geval alle huisgenoten, ongeacht de leeftijd;
- betreft de leefgroep of contactbubbel (kinderen en begeleider)”
Kinderen die zich in deze situatie bevinden, mogen dus niet naar de buitenschoolse
opvang komen, net zoals in de communicatie vanuit het CLB ook wordt afgeraden
om nog deel te nemen aan naschoolse activiteiten.
Wanneer ze na 7 dagen observatie geen symptomen vertonen, zijn ze opnieuw
welkom.”
Ook onderstaand bericht van de kinderopvang:
“De Vlaamse Regering besliste om de herfstvakantie met 2 dagen te verlengen, tot
en met 11 november. Hierop heeft de stad Lier beslist om de vakantie-opvang van
Kadee ook met 2 dagen te verlengen.

Kadee zal open zijn op 9 en 10 november van 7u tot 18u30.
Op 11 november is Kadee gesloten.
In eerste instantie doen we een warme oproep aan de ouders om hun kinderen zelf
op te vangen. Op die manier worden extra contacten beperkt (de enige manier om
het virus te verslaan) èn creëren we bijkomende plaatsen voor ouders die werken in
essentiële beroepen.
Ouders die hun kinderen niet zelf kunnen opvangen, kunnen online inschrijven voor
deze 2 extra openingsdagen van Kadee. Al onze klanten werden per mail op de
hoogte gebracht.
In Kadee Koningshooikt vangen we kleuters èn kinderen van de lagere school op.
Wanneer ouders die nog nooit gebruik maakten van Kadee, opvangvragen hebben,
mogen zij contact opnemen met Jeugdcentrum Moevement.”

Leesbingo
Tijdens de herfstvakantie krijgen de leerlingen van de lagere school een leesbingo
mee. Wie na de vakantie een ingekleurde bingo kan afgeven, mag op een leuke
verrassing rekenen… Trouwens: als je leest, vliegt de vakantie zo voorbij!
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Leerlingenraad
Op 12 oktober kwam onze leerlingenraad voor het eerst
dit schooljaar samen in de nieuwe samenstelling.
Leerlingen vanaf het derde leerjaar konden zich
kandidaat stellen om verkozen te worden. Ze maakten
zich bekend door op hun affiche te vermelden waar ze
voor staan. De leerlingen die werden gekozen zijn:
Mirte en Witse (3de lj.), Lieze en Thomas (4de lj.), Ella en Thomas (5de lj.) en Jana en
Elena (6de lj.).
We wensen hen alvast proficiat met hun verkiezing en kijken uit naar een fijne
samenwerking!

Communicatie en versturen mails
Eind november schakelen we met de scholen van onze
scholengemeenschap Briljant over naar een nieuw administratiesysteem.
Dat heeft ook gevolgen voor het versturen van onze nieuwsbrieven en
klasmails.
Hierdoor kunnen we makkelijker gepersonaliseerde mails versturen mét bijlage(n).
De nieuwsbrief van december wordt normaal eind november verstuurd. Gelieve
zeker even na te kijken of u die ontvangt en of deze niet toevallig bij ongewenste mail
of SPAM belandt.

Leerlingenfacturatie
Vanaf dit schooljaar veranderen we het systeem van de
leerlingenrekeningen. U blijft 4 keer per jaar een rekening ontvangen
voor de gemaakte onkosten. Alleen gaan hierop onmiddellijk de reële
kosten vermeld staan.
Vorige jaren werd er gewerkt met voorschotten en op het einde van het schooljaar
werd dan een berekening/afrekening gemaakt.
Dit betekent echter heel wat meer werk én minder transparantie.
We passen ook de vergoeding aan voor het middagtoezicht. Voorheen betaalde u
voor elke middag € 0,75. Voor die prijs koos de leerling dan ook een gratis drankje.
Vanaf dit schooljaar rekenen we voor een middagverblijf € 0,50 aan en € 0,25 voor
een drankje. Opgelet: zolang er door de Coronamaatregelen in de klas gegeten
wordt en de kinderen hun eigen drankje meebrengen, valt de prijs van de drank
natuurlijk weg.
De eerstvolgende leerlingenrekening ontvangt u na de herfstvakantie. Het gaat om
een afrekening (factuur) van activiteiten en kosten voor september en oktober én
mogelijk nog een creditnota van vorig schooljaar. Indien u ook een creditnota
ontving, mag u deze zelf aftrekken van het factuurbedrag en het saldo betalen.
Gelieve wel de gestructureerde mededeling van het factuur te gebruiken bij betaling.
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Stages
Op dit moment mogen de stages én de begeleiding nog doorgaan.
We houden u via deze nieuwsbrief dan ook graag op de hoogte of er in
de loop van de maand stagiair(e)s aan de slag gaan in bepaalde
klassen.
In oktober verwachten we alvast …
Juf Hannelore
in de schaapjesklas bij juf Tamara.
Juf Sofie
in de dolfijntjesklas bij juf Martine

Schoolfotograaf
In principe gaat de schoolfotograaf door op maandag 23 november.
Hiervoor worden uiteraard de nodige maatregelen genomen. Wanneer
de omstandigheden ervoor zorgen dat hieraan iets wijzigt, laten we dat
zeker weten.

Belangrijke data
Tijdens de maand november zijn er volgende data gepland:
De data in fluo zijn extra-muros-activiteiten. Deze zijn geannuleerd en
gaan dus NIET door.
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Start herfstvakantie
Vrijaf: verlengde herfstvakantie (Corona)
Vrijaf: verlengde herfstvakantie (Corona)
Sportsnack 5de en 6de lj.
Vrijaf: wapenstilstand
Zwembeurt 5de lj.
Sportsnack 5de en 6de lj.
Vrijaf: pedagogische studiedag
Schoolfotograaf
Sportsnack 5de en 6de lj.
Theater Tieret: “Er is eens…” in CC De Mol voor 3de en 4de lj.
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