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Verrassend vreugdevol
Ons pastorale jaarthema
In onze school trachten we kinderen en jongeren volop kansen te
geven om zich te vormen, daar is het als onderwijsmensen om te
doen.
Met een opvoeding van de hoop geven we richting aan het
vormingsproces van onze kinderen.
Verrassend vreugdevol is dat!
Elke dag zoeken we naar momentjes en vindplaatsen van vreugde als
proviand voor onderweg in alle kleuren van de regenboog….

Een eerste volle schoolweek
Kinderen zijn zo goed als ingedeeld in een vast klasje.
De uurroosters worden gevolgd, taal en rekenen, project, sociale
opvoeding, godsdienst… alles komt deze week voor een eerste keer
aan bod.
Misschien heeft uw kind al een weektaakje of huiswerk mee.
In de agenda ga je zeker terugvinden wat er moet gebeuren…

Sportclubjes

De komende twee weken mogen de kinderen van verschillende
klassen middagsporten uitproberen :
Voetbal, dansen, wandelen, trefbal, zwemmen ( voor de grootsten)…
Na deze twee weken moeten ze 1 sportclub kiezen waar ze zich de
rest van het schooljaar voor engageren. Zo leren ze een sport maar
zo leren ze ook volhouden. We gaan steeds voor een gezonde geest
in een gezond lichaam en daar hoort “sporten en bewegen” zeker bij!
Corona
We proberen in onze school erg strikt alle nodige maatregelen te
volgen :
-

Mondmasker op de bus
Handjes wassen
Afstand bewaren
Tafeltjes ontsmetten
Verluchting van de klassen
…

We vragen om de kinderen een eigen drinkbus mee te geven.
We gaan zwemmen en volgen hierbij de maatregelen van de
overheid en het zwembad. ( kinderen die niet mee mogen gaan
zwemmen moeten een doktersbriefje meebrengen)
Is je kind ’s morgens niet fit, ziekjes, verkouden of heeft het zelfs
koorts dan mag het niet naar school komen.

Zieke kinderen worden onmiddellijk geïsoleerd en ouders worden
getelefoneerd om hen te komen halen. Dit brengt weer de nodige
chaos mee. Daarom kan je best je kind bij symptomen van hoofdpijn,
hoesten, buikpijn, snottebelletjes… thuis houden!!!

Fysiek contact
Soms hebben kinderen het wel eens heel moeilijk.
Ondanks gesprekjes, hulp, aanreiken van oplossingen, blokkeren ze
en worden ook al eens agressief.
Het is voor het team heel moeilijk om hen dan te begrenzen omdat
we dan lichamelijk veel te dichtbij moeten komen. Er rest ons dan
niets anders dan telefonisch contact met jullie op te nemen en jullie
hulp in te roepen. Dit kan resulteren in het mee naar huis nemen van
je kind.

Algemene ouderavond

Onze algemene ouderavond vindt plaats op donderdag 17
september.
Dit gaat op een heel andere manier georganiseerd worden.
De klastitularis gaat via “classroom of meet” contact met jullie nemen
en alle uitleg op deze manier doorgeven. Verdere informatie volgt,
maar misschien kan je 17 september om 19.00 uur al in je agenda
plaatsen.

Nog een fijne week verder…

