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schoolklap
Beste ouders en leerlingen,
Over enkele dagen begint het nieuwe schooljaar.
We bevinden ons in pandemiefase geel met grote waakzaamheid.
We zullen onze werking dan ook baseren op het draaiboek dat de overheid hiervoor
opmaakte.
De school start op 1 september voor alle leerlingen, alle dagen van de week.
Voor de lunchpauze keren we terug naar de normale werking.
Tijdens de eerste weken is enkel picknicken mogelijk. Er is nog geen soep.
Vanaf 14 september zijn er weer warme maaltijden. Bestellen tegen 4 september.
Ouders zijn toegelaten op school; zo beper kt mogelijk en mondmasker is ver plicht. Hierbij volgen we de regels die gelden voor de bredere samenleving.
We roepen op om de algemene regels omtrent ‘social distancing’ te respecteren en om
– ook aan de schoolpoort - een mondmasker te dragen als de veilige afstand van 1,5
meter niet kan worden gevolgd. Op het domein van de school, zowel binnen als buiten,
dragen alle volwassenen een mondmasker.

Aankomst op school

voorschoolse opvang: via de inkomhal, naar de opvangklas
vanaf 07.45 opsplitsing: kleuter opvangklas / lager sportzaal
De schooluren voor de kleutertjes schuiven 5’ op naar voor.
voor leerlingen lager schuiven 5’ op naar achter.
Zo kan de leerlingenstroom van het kleuter gedeeltelijk gescheiden worden van die
van het lager.

01 september 2020

De aankomst op school van kleutertjes en leerlingen van het 1ste leerjaar gebeurt met
een zachte landing: ze mogen bij aankomst rechtstreeks naar hun klas
Kleuter: De kleutertjes gaan vanaf 08.10 rechtstreeks naar hun klas (zachte landing).
Een kleutertje kan door max. één volwassene begeleid worden.
Gelieve de school zo snel mogelijk weer te verlaten
Lager: De lln. van het 1ste lj. gaan vanaf 08.20 rechtstreeks naar hun klas (zachte landing)
De lln. van het 2de tot 6de lj. verzamelen vanaf 08.20 op de grote speelplaats.
Om 08.35 gaan ze naar hun klas en beginnen de lessen.
Looprichting
We streven naar éénrichtingsverkeer.
Ingang Sint-Katarinastraat
in via de inkomhal
uit ouders verlaten de school via de kleine speelplaats en het rode hek
of via het kleine poortje aan de klas van juf Annelies
Ingang Hortensiastraat
in peutertjes en lln. 1ste lj. gaan over de grote speelplaats, via de inkomhal naar hun
klas
andere kleuters gaan binnen langs de deur aan de klas van juf Sarah & juf Orphée.
Uit ouders verlaten de school via de kleine speelplaats, langs de zandbak, naar het hek
of via de deur aan de klas van juf Sarah & juf Orphée.
Lln. 2de tot 6de lj. verzamelen op de grote speelplaats (zoals vroeger).
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Fietsers
Kleuterfietsjes kunnen in de doorgang naar de kleine speelplaats gestald worden.
Fietsers van het lager komen langs de Hortensiastraat.
Gelieve niet met de fiets of step door de inkomhal te komen a.u.b.

Vertrek van school

Dezelfde looprichting als bij de aankomst op school.
Kleutertjes kunnen afgehaald worden in hun klas.
Ouders van leerlingen lager wachten hun kind(eren) op buiten de schoolpoort,
niet in de inkomhal of de speelplaats.
Dank voor de medewerking!

De eerste schooldag

We starten dit schooljaar met 116 kleuters en 263 leerlingen in het lager.
(vorig jaar: 119 kleuter en 279 lager)
Klassenstructuur 2020-2021
KLEUTER
1P/1K Inge Lingier
1KA Annelies Van Daele
1KB Sofie Vansteenkiste
2KA Sylvie Gruyaert
2KB Sarah Volcke
3KA Orphée Depypere
3KB Hilde Mattheeuws
bewegingsopv.: Lies Adam, Charlotte De Blieck
Ambulant:
Lies Adam
Zoco:
Sofie Syoen
kinderverzorgster: Martine Stroef
LAGER
1A Cathérine Van Renterghem
1B Cindy Vandewalle
2A Wouter Stevens
2B Maxime Blondeel
3A Floor Vandamme & Kris Landuyt (donderdag)
3B Fabienne De Corte & Kris Landuyt (maandag)
4A (Rita Ramon - ziekteverlof), Els Dewettinck
4B Claudine De Grande & Kris Landuyt (dinsdag)
5A Robin De Grande
5B Bavo Debaere
6A Kenneth Bout
6B Ewout Duchi & Lieselotte Vanvooren (do-namidd)
bewegingsopv.: Inge Coucke, Ruben Gevaert, Ward Scherpereel, Arne Deschacht
Zoco:
Leen Walschap
Muzische opv.: Liesbet Laevens
ict-coördinator: Thomas Van Calster
administratie: Petra De Klerck, Caroline Van de Casteele, Christine Timmerman
DIRECTIE
directeur: Herman Vervaeke
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EERSTE OUDERCONTACT: maandag 07september
Gaat niet door.
De klastitularis bezorgt alle info per brief.

Eerste communie
De eerste communie 2020 werd uitgesteld naar zondag 27 september, om 10 u. in de kerk van Maria Assumpta.
De eerste communie 2021 heeft plaats op zaterdag 1 mei om 10 u.
Het vormsel 2021 heeft plaats in het weekend van Pinksteren, op 22 of 23 mei, telkens om 10 u.

Bestellen sportkledij
Indien u geen sportkledij bestelde op het kennismakingsmoment, dan kan dit nog door een mailtje te sturen naar
secretariaat@olvasintkatarina.be met de naam en klas van uw kind + de gewenste maat.
- T-shirt met OLVA-teken €7
- Short voor jongens en meisjes €11

Trakteren in coronatijden
Mag weer, maar individueel verpakt, en niet zelf gebakken.

Info Onderwijscheques
Er worden geen papieren cheques meer verkocht in het Huis van de Bruggeling. Het OCMW Brugge schakelt volledig over naar een automatische korting op de schoolfactuur. Er wordt voortaan door de scholen via een folder gecontroleerd of mensen recht hebben op de korting. Als men er recht op heeft, dan regelt het OCMW Brugge de rest
met de school. Indien mensen bepaalde informatie niet aan de school willen delen, kunnen ze contact opnemen met
de Opvoedingswinkel. (info@opvoedingswinkelbrugge.be of 050 47 55 15)
De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:
·
schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
·
sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
·
verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
Wie heeft recht op onderwijscheques?
Alle schoolgaande kinderen gedomicilieerd in Brugge.
Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:
·
het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
·
het gezin is in collectieve schuldenregeling
·
het gezin is in budgetbeheer met schuld
Hoeveel bedraagt de korting per kind?
Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

45 euro

90 euro

110 euro

Meer info via: https://www.ocmw-brugge.be/onderwijscheques
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GIMME
Beste ouders,
Wij werken al een poosje met het systeem “gimme”, om u als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.
“gimme” is een flexibel systeem waarmee we u berichten kunnen sturen.
Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas of met de school van uw kind te maken hebben.
Via e-mail krijgt u een melding dat er een bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.
Bovendien is “gimme” ook een milieuvriendelijke oplossing.
Ongeveer 75% van de gezinnen zijn al gimme-gebruiker, maar dus nog niet allemaal. We hopen u te kunnen overtuigen om u ook aan te melden als volger van de school en van de klas van uw kind.
Om “gimme” te kunnen gebruiken, vragen wij u om u aan te melden met uw e-mailadres(sen).
Mogen wij u vragen om volgend stappenplan te volgen:
Stap 1: Sur f naar de volgende webpagina: http://app.gimme.eu/r egister
Stap 2: Vul uw e-mail adres in en klik op “registreren”. U zal een e-mail ontvangen met een link. Klik op de link
in de e-mail om aan te melden en uw registratie te voltooien.
Stap 3: Nadat je het r egistr atiepr oces hebt door gelopen kom je op je gimme pr ikbor d. Omdat je nieuw bent
zal je prikbord leeg zijn.
Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”.
Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de kaart automatisch inzoomen naar de
plek waar je je op dat moment bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).
Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.
Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie.
Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de or ganisatie ver schijnen. Vink de kanalen aan die
je wil volgen.
Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar . Pr oficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde klas(sen) van je
kind(eren).
Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande stappen of om meer uitleg te krijgen. http://
help.gimme.eu
Tot binnenkort (op het juiste kanaal!)
vriendelijke groet,
Herman Vervaeke
directeur
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Een vooruitblik op de kalender (activiteiten en vrije dagen) voor het schooljaar 2020 - 2021
(verdere info via klasklap en/of Gimme)
donderdag 08 oktober 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
vrijdag 09 oktober 2020: facultatieve verlofdag
Herfstvakantie van maandag 02 november 2020 t.e.m. vrijdag 06 november 2020
woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand = vrijaf
maandag 23 t.e.m. donderdag 26 november 2020: Kemmelklassen voor het 6de lj.
Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 t.e.m vrijdag 01 januari 2021
woensdag 27 januari 2021: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Krokusvakantie van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
zaterdag 27 februari 2021: infodag
maandag 08 maart 2021: facultatieve verlofdag
maandag 15 maart t.e.m. woensdag 17 maart 2021: Zeeklassen voor het 3lj en 4lj
Paasvakantie van maandag 05 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021
zaterdag 01 mei 2021: Eerste Communie
donderdag 13 mei 2021 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 14 mei 2020 = vrijaf
maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag = vrijaf
zaterdag 29 mei 2021: Tuinfeest
vrijdag 25 juni 2021: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
zondag 27 juni 2021: OC ontbijt
dinsdag 30 juni 2021 om 16u05: start van de zomervakantie

Geen studie
Wanneer er vergadering is voor de leerkrachten, of wanneer er oudercontact is,
gaat de studie NIET door. De kinderen kunnen dan wel naar de opvang.
Ook in de laatste week van het schooljaar is er geen studie.
Hier de dagen waarop er dus GEEN studie is:

maandag 07 september 2020

dinsdag 15 september 2020

donderdag 22 oktober 2020

maandag 16 november 2020

dinsdag 08 december 2020

dinsdag 15 december 2020

donderdag 28 januari 2021

maandag 01 februari 2021

dinsdag 09 maart 2021

donderdag 22 april 2021

dinsdag 25 mei 2021

dinsdag 22 juni 2021

maandag 28 juni 2021

dinsdag 29 juni 2021
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