Nieuwsbrief
Mei 2021
Corona… meerdaagse uitstappen
In de vorige nieuwsbrief spraken we al over het mogelijk annuleren van
onze meerdaagse uitstappen. Intussen is de knoop doorgehakt:
meerdaagse uitstappen zijn door de overheid verboden tot en met 31 mei.
We hebben overwogen om voor onze boerderij- en muzische klassen dit jaar een
light-versie te organiseren, maar we vinden het risico toch te groot en hopen dat we
volgend schooljaar opnieuw volwaardige boerderij- en muzische klassen mogen
organiseren.
De indianenklassen gaan we jammer genoeg ook moeten aanpassen
aan de nieuwe richtlijnen door te groep te beperken tot 1 bubbel én 1
dag op te schuiven. Dit betekent dat alleen het zesde leerjaar op
indianenklassen gaat en dit van 1 tot en met 3 juni.
We ontvingen intussen de risicoanalyse van de organisatie zodat we
alles goed kunnen voorbereiden en veilig kunnen organiseren. Op die
manier kan ons zesde leerjaar toch mooi afscheid nemen van de
lagere school.
Uiteraard is deze regeling onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de
overheid wanneer de situatie rond Covid zou veranderen.
Voor volgend schooljaar kiezen we ervoor om opnieuw boerderij, muzische én
indianenklassen voor 1ste, 2de en 3de graad te organiseren. Laten we hopen dat ze
volgend schooljaar ook effectief kunnen plaatsvinden…

Acties
Een basisschool is steeds op zoek naar een extra centje om de schoolwerking te
ondersteunen. Zo investeren we momenteel, samen mét de ouderraad (bedankt!!!),
volop in een goed werkend IT-netwerk én nieuwe chromebooks. (We hopen
trouwens dat ook de overheid zoals beloofd hun duit in het zakje doet!)
Omdat Corona roet in het eten blijft strooien en we daarom geen schoolfeest kunnen
organiseren, zijn we opnieuw creatief geweest om wat geld in het laatje te krijgen.
U hoorde zeker al van onze kruidenverkoop? Tot 4 mei kan u nog potjes
kruiden bestellen (keuze uit 9 soorten). Deze zijn onmiddellijk te
gebruiken én daarna uit te planten zodat u er nadien nog lang kan van
genieten. Smakelijk en veel plantplezier dit voorjaar!
De plantjes kunnen op school afgehaald worden op 7 mei tussen 15.30
en 17.00 uur.
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Binnenkort lanceren we (samen met onze ouderraad) ook een leuke kunst-actie,
helemaal in het thema van onze lagere school (‘Kunstkuur’ in samenwerking met de
academie van Lier). De hele school gaat “kunstig” aan de slag en ieder kind zal een
mooi kunstwerkje (tekening, schets, schilderij,…) maken.
Het leuke is dat u (óf oma, opa, familie, …) het kunstwerkje in huis
kan halen! We bieden namelijk kaarten, spellen, brooddozen,
gymtassen, placemats, stickervellen, mokken, … te koop aan
waarop het kunstwerk van uw kind afgebeeld is.
Bestellen gaat kunnen vanaf 20 mei tot 5 juni. Meer info krijgt u
binnenkort mee met de kinderen.
Tot slot: Vanaf 3 mei zamelen we ook oude gsm’s of smartphones in. Meer info wordt
vandaag met de kinderen meegegeven. U kan gsm’s (zonder (oplaad)kabel!) op
school binnenbrengen tussen 3 en 16 mei.

Verkeersinfo
We ontvingen het bericht dat de Schoolstraat op 6 OF 7 mei wordt afgesloten tussen
9.00 en 15.00 uur voor rioolinspecties. (Afhankelijk van het weer)
Op dat moment geldt er een parkeer- en stilstaanverbod.
Voetgangers en fietsers kunnen wel door.

Stages
Welke stagiair(e)s gaan aan de slag gaan in welke klassen?
In mei is dit …
Juf Dorine

in het vierde leerjaar bij juf Sabine.

Belangrijke data
Tijdens de maand mei zijn volgende data gepland:
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Schoolstraat mogelijk afgesloten
Schoolstraat mogelijk afgesloten
Kijkdag nieuwe kleuters
Vrijaf: Ons-Heer-Hemelvaart
Vrijaf: brugdag
Vrijaf: Pinksteren
Ouderraad
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