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schoolklap
Herfstvakantie van maandag 02 november
t.e.m. woensdag 11 november
Beste ouders en leerlingen,
Herfstvakantie met 2 dagen verlengd
De recentste cijfers van het aantal besmettingen in scholen zijn aanzienlijk gestegen
in vergelijking met de vorige periode.
Om de vicieuze cirkel van besmettingen te doorbreken heeft de overheid beslist dat
het onderwijs in een ‘time out’ moet gaan door de herfstvakantie te verlengen tot 12
november. Op school is er geen opvang.
Ouders die nood hebben aan opvang: zie brief noodopvang op blz 3.
U kunt ook contact opnemen met “De blauwe Lelie” (050 – 32 72 28)
of contact opnemen met Het Huis van het Kind
(via laurence.coene@huisvanhetkindbrugge.be of via tineke.carelsbogaert@huisvanhetkindbrugge.be) om te weten waar er precies opvang wordt
voorzien.

Ter herinnering: de uurregeling van kleuter & lager
kleuter

09 november 2020

08.10

Verzamelen op de kleine
speelplaats

lager
ste

08.20

1 lj. zachte landing

08.25

begin van de lestijd

08.35

2-6 verzamelen op de speelplaats
begin van de lestijd

11.35

einde van de voormiddag

11.45

einde van de voormiddag

13.00

verzamelen op de speelplaats

13.10

verzamelen op de speelplaats

13.15

begin van de lestijd

13.25

begin van de lestijd

16.00

einde van de namiddag

16.10

einde van de namiddag

15.35

einde van de vrijdagnamiddag

15.45

einde van de vrijdagnamiddag

Vlotjes doorschuiven a.u.b.
Zorg samen met ons voor een vlot verloop van het afhaalmoment op het einde van de
schooldag en blijf niet langer dan nodig op het schoolterrein a.u.b.
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Communicatie over kinderen in quarantaine
Dagelijks krijgen we het bericht van kinderen die thuisblijven in quarantaine, niet omdat ze ziek zijn maar omdat
iemand van het gezin symptomen van COVID-19 vertoont. Ouders nemen in dat geval hun verantwoordelijkheid
en houden hun kind thuis, zelfs indien de resultaten van hun test nog niet gekend zijn. De school zal hierover niet
communiceren. Indien een leerling thuis blijft met symptomen van COVID-19, dan contacteert de school eerst
het CLB en wordt met de arts afgesproken of en hoe er hierover wordt gecommuniceerd.

Creditnota
In de eerste dagen van september was er nog geen soep, maar die werd toch aangerekend op de maandrekening.
Voor de picknickers van die periode wordt € 3,5 in mindering gebracht op de rekening van oktober.

Schoolvervoerplan
Deze week ontvingen we het schoolvervoerplan van onze school uit de handen van burgemeester Dirk De Fauw.
Dat plan toont op welke manier en via welke wegen onze schoolbevolking naar school komt, en wat de knelpunten zijn. De deskundige mobiliteit van de Stad Brugge is momenteel bezig om alle knelpunten met de nodige
partners af te stemmen.

Instap nieuwe kleutertjes
Na de herfstvakantie stappen er 8 peutertjes in.
De instapdatum na de herfstvakantie was voorzien op 9 november. Door de verlenging van de herfstvakantie
wordt dat nu 12 november. Kinderen die op 12 november 2,5 jaar zijn mogen instappen. Dat betekent dat ook
kinderen geboren op 10 en 11 mei 2018 die dag mogen instappen.
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke

Pannenkoekenverkoop
Beste
Alvast bedankt voor diegenen die pannenkoeken ten voordele van de Kemmelklas kochten! Jullie steun wordt
gewaardeerd. Helaas zullen de pannenkoeken niet geleverd worden op 30 oktober.
Ze worden op school geleverd op donderdag 12 november. Onze oprechte excuses voor het ongemak.
het zesde leerjaar
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