Virgo De Heide

Schooljaar 2021-2022

Infoavond woe 1/9

Nieuwsbrief september 2021

Algemene info + uitleg
klaswerking door de klasleraar

JAARTHEMA : ALS BOMEN VERTELLEN (DE KRACHT VAN VERBINDEN)

19u : 1 ouder per kind is
welkom in de klas van je kleuter
20u : 1 ouder per kind is
welkom in de klas van je lagere
schoolkind

Soep op school

Het jaarthema ‘de kracht van verbinden’ werd voor het basisonderwijs doorvertaald
naar ‘ALS BOMEN VERTELLEN’.
Bomen zijn een prachtige metafoor voor verbinding. Met
een goede metafoor kunnen we heel wat vertellen en heel
wat vruchten voortbrengen.
De boom verbindt ons :
met herleven, doorleven, nieuw leven
met duurzaamheid, milieubewustzijn en
ontwikkelingswerk
met gastvrijheid
wereldwijd
met rituelen
als symbool tussen hemel en aarde.
De verwerking van het maandthema kan je gevisualiseerd
terug vinden in de boom in het tuintje in de Breendonkstraat.
MAAND

BOOM

MAANPUNT

SYMBOOL

SEPTEMBER

KLASBOOM

IEDEREEN TELT

VERSCHILLENDE
VOGELS

Vanaf maandag 6/9 bieden we
dagelijks verse groentesoep aan
bij de boterhammenlunch :
€0,60.
De school biedt “soepkaarten”
aan (€12) waarmee je kind 20x
soep kan eten.
Inschrijven kan via brief die je
zoon/dochter ontvangt. Is de
kaart vol dan ontvang je een
nieuwe aanvraag SAMEN met
de volle kaart.

SCHOOLORGANISATIE 2021-2022
Annaklas (1KA) – juf Veerle + juf Katrijn
Julesklas (1KB) – juf Nathalie
Nellie en Cézarklas (2K) – juf Els
Wannesklas (3KA) – juf Heleen
Pomponklas (3KB) – juf Martine
1A – juf Melissa en 1B – juf Myriam : voormiddagen gesplitst, namiddagen samen
2L - juf Alissa + co-teacher op maandag-, dinsdag-, donderdag- én
vrijdagvoormiddag : juf Silke
3L – juf Linda en meester Ief
4L – juf Griet + juf Silke op woensdagvoormiddag
5L – juf Elise
6L – meester Geert ALLE voormiddagen en juf Silke alle namiddagen
V ERLOFDAGEN + BELANGRIJKE ACTIVITEITEN
Eerste trimester
Geen school : Ma 27/9 – van ma 1/11 tot en met vr 5/11 (herfstverlof) - Do 11/11
(Wapenstilstand) – Vr 12/11 (ped. studiedag) – van vrijdagmiddag 24/12 tot en met
vrijdag 7/1 (kerstverlof)
Activiteiten : woe 1/9 ( infoavond) – ma 13/9 (schoolfotograaf) – vr 17/9 (strapdag) vr 1/10 en za 2/10 (Take Away schoolrestaurant) – woe 27/10 (oudercontact) –
vrijdag 19/11 (grootouderfeest) – ma 6/12 (sinterklaasfeest – vr 17/12 (wintermarkt)
Tweede trimester
Geen school : van ma 28/2 tot en met vr 4/3 (krokusverlof) – woe 9/3 – van ma 4/4
tot en met ma 18/4 (paasverlof)
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Familienieuws
We melden de
geboorte van
CLARA,
kleindochtertje
van juf
Martine.
Proficiat aan
de ouders én
grootouders.

Activiteiten : woe 9/3 (oudercontact 6L) – za 19/2 (opendeurddag) – vr 25/2 (carnaval
op school – woe 30/3 (oudercontact)
Derde trimester
Geen school : vr 29/4 – ma 9/5 – do 26/5 (O.H.Hemelvaart) – vr 27/5 (brugdag) – ma
6/6 (Pinkstermaandag)
Activiteiten : za 23/4 (Vormselviering) – zo 1/5 (Eerste Communie) – van ma 2/5 tot
en met vr 6/5 (Bosklassen voor 5L en 6L) – zo 22/5 (schoolfeest) – woe 25/5
(fietsexamen 6L) – woe 29/6 (proclamatie 6L) – do 30/6 (uitreiking kleuterdiploma)

CORONA-maatregelen
Het schooljaar start met minder beperkende maatregelen. Deze maatregelen blijven
gehandhaafd tot minstens eind september.
De volledige informatie vind je terug op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maatregelen-2021-2022-gewoon-enbuitengewoon-basisonderwijs
Belangrijk voor onze school :
Mondmaskers :

Veel sterkte gewenst bij het
overlijden van
Marie-Louise Vleminckx, oma van
Rune (6L)
Ylena, nichtje van meester Sven
(L.O.)

-

-

-

Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. Specifiek voor het
vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers sowieso niet
langer verplicht. Leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker
wensen te dragen, kunnen dit.
Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere
volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet
nodig. Idem voor essentiële derden.
Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht.

Schooluren :
-

1 aanvangsuur voor ALLE leerlingen

startuur

speeltijd

middagpauze

speeltijd

einduur

8.30u

10.10–10.25

12.05-13.30

14.20-14.35

15.30u

Gespreide ingang + speelplaatsen :
Inkom + speelplaats kleuterschool : poort/speelplaats Breendonkstraat
Inkom + speelplaats lagere school : poort/speelplaats Topmolen

Maaltijden :
Jammer genoeg laat de draagkracht van de school op dit moment het (nog) niet toe
om terug warme maaltijden aan te bieden. Als alternatief kan er wel verse
groentesoep aangekocht worden. Je kan soep bestellen via het formulier dat jouw
kind hiervoor meebrengt naar huis. Startdatum : ma 6/9!
Oudercontacten :
Oudercontacten kunnen terug op school doorgaan, na afspraak.
Ventileren, verluchten én (handen) ontsmetten blijven prioritair!
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DIGI-sprong
Een succesvolle digi-sprong begint met een goede aanloop. Onze school
bereidt zich volop voor voor de digitalisering van ons onderwijs.
1.
2.
3.
4.

We bepaalden reeds de beginsituatie
We zorgden voor een performant wifi-netwerk
We stippelen een ICT-beleid uit en schrijven een visie uit
We bereiden de collega’s voor en bieden nascholing/ondersteuning
aan.
De school biedt de leerlingen van 5L en 6L
GRATIS een gloednieuwe laptop aan. Deze
laptop zal worden gebruikt tijdens de lessen.
De leerlingen nemen de laptop dagelijks mee
naar huis. Huiswerk kan gemaakt worden op
deze laptop.
Mogen we vragen om de laptop thuis OP TE
LADEN aub?

We vragen de leerlingen om zorgzaam om te springen met dit toestel.
Daarom durven we ook een waarborg van €100 te vragen. (facturatie volgt)

