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Beste ouders,
Beste vrienden,
Dit schooljaar startte als geen ander.
Groot en klein, we waren blij dat we met z’n allen voltijds terug naar school
mochten.
En het virus, dat zouden we wel buiten onze school houden, want we hadden
al van bij de start maatregelen uit code oranje toegepast.
Maar COVID 19 stopt niet aan de schoolpoort.
Het was schrikken, toen een leerkracht in ziekteverlof meldde dat ze positief had getest.
Terug even schrikken was het, toen een ouder van een leerling meldde dat ze positief testte en de
kinderen in een verplichte quarantaine moesten en ook getest zouden worden.
En daarna moest een leerkracht met hoest en keelpijn zich ook laten testen, de uitslag afwachten en
thuisblijven. En dan nog één, … En dan weer ouders, die besmet waren en hun kinderen nadien ook.
We krijgen om de dag wel een telefoontje, maar het went niet.
De crisiscel Menen doet samen met de dokters en het CLB uitstekend werk. Alles staat op punt om
meteen gepast te reageren. Tot nu toe hebben enkel de kinderen van de derde graad een klein risico
gelopen op besmetting.
De voorbije dagen gingen de coronacijfers in Menen aan een recordtempo de hoogte in. Het virus
spaarde niets of niemand: in wooncentrum Andante zijn er heel veel besmettingen, diverse
handelszaken sloten preventief of noodgedwongen.
Laten we samen alle veiligheidsmaatregelen toepassen: thuisblijven bij ziekte, afstand houden,
handen wassen, mondmaskers dragen en onze woning ventileren.
Ik wens jullie een deugddoende, gezonde herfstvakantie.
Carine Favoreel
Directeur

Het basisonderwijs schakelt over van code geel naar code oranje.

Onze school hanteerde reeds heel wat maatregelen uit code oranje.
Dus voor onze leerlingen verandert er in principe niet veel.
We hebben de school bij aanvang van het schooljaar opgedeeld in twee grote bubbels:
kleuterafdeling en lagere afdeling.
1. De basisscholen blijven volledig open.
2. Extra-muros-activiteiten worden opgeschort. We plannen geen didactische uitstappen.
3. De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.
- Leerkrachten lager onderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de
afstand niet kan gegarandeerd worden. Dit deden we al.
- De lokalen worden geventileerd en de veiligheidsmaatregelen worden toegepast.
Dit deden we al.
- Tijdens de middagpauze eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep
en/of krijgen een vaste plaats in de refter. Dit deden we al. Ook kleuters eten
per klasgroep.
- Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Ouders kunnen enkel na
afspraak de school betreden. Dit deden we al.
4. De lessen lichamelijke opvoeding
- Alle indoor en outdoor sportactiviteiten blijven doorgaan.
- De sportzaal wordt zoveel mogelijk geventileerd. Dit deden we al.
- Zwemlessen blijven doorgaan.

Kalender
donderdag, 29 oktober 2020
vrijdag, 30 oktober 2020
van zaterdag, 31 oktober t.e.m. zondag, 8 november 2020
maandag, 9 november 2020
woensdag, 11 november 2020
donderdag, 19 november 2020
vrijdag, 27 november 2020
woensdag, 2 december 2020
dinsdag, 15 december 2020
van zaterdag, 19 december t.e.m. zondag, 3 januari 2021

rapport 1 – mee naar huis
griezeldag
herfstvakantie
instap peuters
wapenstilstand – geen school
grootouders in de kijker
pedagogische studiedag – geen school
sinterklaas maakt tijd voor ons
rapport 2 - oudercontact
wintervakantie

Dit schoolbabbeltje vinden jullie ook online op de website van de school

https://futurascholen.be/basisschoolonsdorp

Eerste rapport – woordrapport eerste leerjaar
Onze eersteklassertjes hebben ondertussen al heel veel geleerd.
Door de maatregelen Covid 19, organiseren we dit schooljaar geen algemeen
oudercontact in de klas.
Juf Hanne heeft een eerste rapport gemaakt van elke leerling en wil – indien
gewenst - de vorderingen graag toelichten aan de ouders.
De ouders van de leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een uitnodiging.

Grootouders in de kijker – donderdag, 19 november 2020

We weten dat de grootouders elk jaar graag deelnemen aan het grootouderfeest.
Ook dit feest kunnen we dit schooljaar niet laten doorgaan.
Maar we vergeten hen niet!

Koeken- en wijnverkoop
Net voor de herfstvakantie zijn we gestart met de koekenverkoop. We werken met een nieuwe
leverancier: een artisanale bakker.
Na de herfstvakantie houden we nog een koekenverkoop.
Na de 2de koekenverkoop verkopen we wijn.
De verkoop van koeken en wijn is volledig ten voordele van de schoolreis van de kleuters en de
zeeklassen van de leerlingen.
We hopen dat deze eind schooljaar kunnen doorgaan.
Op de laatste bladzijde vinden jullie nog een bestelbon voor koeken.

Griezeldag - vrijdag, 30 oktober 2020
Het onthaal
We onthalen de kinderen ’s morgen met warme chocolademelk.
Verkleed naar school
De kinderen mogen al van ’s morgens verkleed
naar school komen.
Het is verboden om ‘nep’wapens mee te
brengen.
Het wordt beslist een energierijke start van een
leuke dag!
Verrassing ‘Griezelen’
De leerkrachten hebben allerlei activiteiten
voorbereid.
Het blijft nog een verrassing.

Bestelling koeken – bestellen ten laatste op dinsdag, 10 november – mee naar huis op donderdag,
19 november.
Aangezien we deze artisanale koeken met of zonder overheerlijke chocolade lanceren, houden we
de winstmarge gering.
Profiteer ervan!

speculoos mini natuur
400g
€ 5,50

boterwafels
12 stuks € 5,50

speculoos mini chocolade
500g
€6

amandelcake natuur
500g
€ 5,50
amandelcake chocolade
500g € 5,50

vanillewafel mini
300g
€ 5,50

vanillewafel mini chocolade
400g
€ 6,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam van de leerling: ______________________________________________________________
Datum van bestelling:

DINSDSAG, 10 NOVEMBER 2020

______ X
speculoos mini natuur
=
______X € 5,50
= € _____________
______ X
speculoos mini chocolade
=
______X € 6
= € _____________
______ X
amandelcake natuur
=
______X € 5,50
= € _____________
______ X
amandelcake chocolade
=
______X € 5,50
= € _____________
______ X
boterwafels 12 stuks
=
______X € 5,50
= € _____________
______ X
vanillewafel mini
=
______X € 5,50
= € _____________
______ X
vanillewafel chocolade
=
______X € 6,50
= € _____________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal te betalen:
€ _______________

