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‘t schoolbabbeltje
Menen, 14 april 2021

Beste ouders,
Beste sympathisanten,
Na een zonovergoten week voor de
paasvakantie, kregen we tijdens de
paasvakantie sneeuw, hagel, regen en
het was verraderlijk koud, …
Aprilse grillen, noemen ze dat.
Het weer valt niet mee, maar ook de
coronacijfers doen het niet goed.
Tijdens het onderwijsoverleg van maandag, 12 april werd bepaald dat de basisscholen zouden
openen, mits maatregelen.
In dit Schoolbabbeltje vinden jullie de update, om te starten na de paasvakantie, op maandag, 19
april 2021. Geniet verder nog van de laatste dagen van de vakantie.
Carine Favoreel
Directeur

Kalender
maandag, 19 april 2021

heropstart – instap 5 – nieuwe peuters

maandag, 19 april 2021

rapport 5

van maandag, 19 april tot donderdag, 29 april 2021

mogelijkheid tot digitaal oudercontact

vrijdag, 30 april 2021

pedagogische studiedag –
geen school voor de leerlingen

van donderdag, 13 mei t.e.m. maandag, 17 mei

verlengd weekend (+ vrije dag)

dinsdag, 18 mei

instap 6 – nieuwe peuters

van zaterdag, 22 mei t.e.m. dinsdag, 25 mei

verlengd weekend (+ vrije dag)

maandag, 28 juni

rapport 5 - oudercontact

dinsdag, 29 juni

laatste schooldag – proclamatie L6

woensdag, 30 juni

pedagogische studiedag –
geen school voor de leerlingen

van donderdag, 1 juli t.e.m. dinsdag, 31 augustus

zomervakantie

Update corona – Heropstart basisonderwijs na de paasvakantie

De basisscholen gaan volledige open op maandag, 19 april.

Naast de algemene veiligheidsmaatregelen zijn volgende maatregelen van kracht (niveau leerlingen):
 Heel wat activiteiten gaan buiten door.
 De refter mag opnieuw open – bij mooi weer eten we buiten – we eten samen met de
klasbubbel.
 Daguitstappen zijn toegelaten (zie hieronder *)
 Speeltijden gaan gedeeltelijk gescheiden door – we spelen met kinderen uit de eigen klas.
 Essentiële derden (logopedisten, CLB, ondersteuners, leerkrachten DKO, SO, … ) komen op
school als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is.
 De lokalen worden voortdurend verlucht.
 De leerlingen vanaf het 5de en het 6de leerjaar zijn verplicht om een mondmasker te dragen:
binnen altijd, buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
(*) extra-murosactiviteiten
 Daguitstappen mogen doorgaan, op voorwaarde dat je de uitstap en het vervoer (geen
openbaar vervoer) organiseert binnen de klasgroep en na risicoanalyse van de
preventieadviseur van de school.
 Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei.
De zeeklassen gaan niet door.

Geen zeeklassen

We hadden het eigenlijk al zien aankomen, maar we hoopten toch op een daling van de
besmettingen en een versoepeling en we droomden van de leuke zeeklassen.
We zullen de door u betaalde bijdrage voor de zeeklassen terugbetalen via overschrijving.
U krijgt hiervoor nog een brief.
We zoeken een alternatief om van de week van 3 mei tot en met 7 mei een spetterende,
onvergetelijke week te maken! Als het weer even meezit, … kunnen we nog zoveel doen.

Rapport 4 – digitaal oudercontact
De leerkrachten hebben gedurende de pauzeweek de rapporten
gemaakt.
Uw kind krijgt op maandag, 19 april rapport 4 mee naar huis.
Indien u het wenst, kan u een digitaal oudercontact aanvragen.
De leerkrachten geven u door wanneer dergelijke gesprek kan
doorgaan.
De zorgcoördinator heeft verschillende ouders al tijdens de pauzeweek gecontacteerd.

Pedagogische studiedag – vrijdag, 30 april 2021

Op vrijdag, 30 april is er geen school voor uw kind.
Het schoolteam houdt een pedagogische studiedag ‘techniek’.
De studiedag werd al meerdere keren uitgesteld, omdat we graag fysiek
hadden vergaderd. Maar nu laten we de studiedag digitaal doorgaan.

Mondmaskers verplicht aan de schoolpoort
We willen graag alle ouders vragen om een mondmasker te
dragen bij het afhalen van de kinderen aan de poort van de
school.
Er geldt in Menen nog steeds een mondmaskerplicht in de
volledige Rijselstraat en op drukke plaatsen (SCHOLEN,
winkelcentra…) voor iedereen vanaf 12 jaar.

Vrije inschrijving

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022
De vrije inschrijvingen in de basisscholen van Menen starten op 25 mei 2021.
In verschillende klassen hebben we nog een plaatsje vrij.
Interesse?
Neem dan contact op met het secretariaat van de school 056/513578.

Pedagogische studiedag – woensdag, 30 juni 2021

Op woensdag, 30 juni is er geen school voor uw kind.

Het schoolteam houdt een pedagogische vergadering om het
schooljaar 2021-2022 voor te bereiden.
De laatste schooldag voor uw kind is dinsdag, 29 juni 2021.

Schoolreis, sportdag, didactische uitstappen, wijnverkoop, … 3de trimester
We gaan ervan uit dat de veiligheidsmaatregelen zullen versoepelen.
Een schoolfeest komt er zeker niet. Dat vinden we uiteraard jammer.
Maar we willen graag nog enkele activiteiten organiseren van zodra dat mogelijk is.
We denken aan een schoolreis, een sportdag, …
We plannen ook een wijnverkoop (eind mei/begin juni),
tenminste als dat terug wordt toegelaten.
We houden u uiteraard op de hoogte.

