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Nieuwsbrief September 2020
Beste ouders,
We hopen dat iedereen - ondanks de corona beperkingen - genoten heeft van een deugddoende
vakantie.
Na een heel speciaal schooljaar vorig jaar kijken we hoopvol uit naar dit nieuwe schooljaar.
Dinsdag 1 september mogen alle kinderen zowel kleuter als lager opnieuw volledig naar school komen.
De school start redelijk normaal op al mogen we de veiligheidsmaatregelen niet uit het oog verliezen.
Mogen we dan ook vragen deze nieuwsbrief goed na te lezen.
Hartelijk dank en aan iedereen een goede start gewenst.

Eerste schooldag
We willen dit jaar opnieuw kleur brengen na deze moeilijke periode.
Daarom een oproep om zo kleurrijk mogelijk naar school te komen op de eerste schooldag.
De kinderen komen toe tussen 8u en 8.25u. Wie vroeger komt, zit in de voorschoolse opvang.
Ouders nemen afscheid aan de voordeur van de school. De juffen en meesters zullen klaarstaan om de
kinderen op te vangen en ze een kleurrijk onthaal te bezorgen.
De eerste schooldag zal redelijk normaal verlopen. Er is opvang, de bus rijdt, er zijn rijen voorzien en
kinderen kunnen opnieuw genieten van warme maaltijden.

Schooluren
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De schooluren zijn opnieuw zoals vroeger.
6.30u
Start opvang (betalend tot 8u)
8.25u
Belsignaal, iedereen gaat in zijn rij staan
8.30u
Start lessen
9.45u
Speeltijd kleuter
10.10u
Speeltijd lager
11.40u
Middagpauze
12.55u
Belsignaal
13.00u
Start lessen
14.15u
Speeltijd kleuter
14.40u
Speeltijd lager
15.45u
Einde lestijden, start opvang
16.45u
Einde studie
18.00u
Einde opvang
Woensdag eindigt de school om 11.40u.
Op vrijdag eindigt de school om 15.00u en is geen speeltijd in de namiddag.
Woensdag en vrijdag is de opvang tot 17.30u. Gelieve op tijd uw kind te komen halen!

Belangrijke afspraken

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het ophalen van uw kinderen
aan de schoolpoort.
Het brengen en afhalen van de kinderen kan enkel via de voordeur.
Bij het afhalen vragen we geduldig te wachten aan de witte lijnen.
Kinderen zijn niet verplicht een mondkapje te dragen.
Ouders kunnen de school enkel betreden indien er een afspraak is of bij
dringende gevallen.
Bij het binnenkomen van de school staat een paal om de handen te
desinfecteren. Er staat ook nog steeds een sprayfles als reserve.
In de klas wordt voldoende tijd voorzien voor het wassen van de handen
telkens de kinderen de klas betreden en ook weer verlaten.
Voor ieder kind van het lager is ook een flesje met handgel voorzien. Het
flesje blijft in hun eigen bank.
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Warme maaltijden
Er zijn opnieuw warme maaltijden.
Jullie kiezen een vast weekrooster voor het eerste trimester, er kan niet wekelijks gewisseld worden.
Bij wijziging van het rooster omwille van persoonlijke omstandigheden verwittig je eerst de leerkracht
alsook het secretariaat.

Rijen
We hebben ‘s middags en ‘s avonds rijen.
1) Rij tot aan de hoek met de Bruggestraat en J.M. Sabbestraat. Vanaf daar gaan de leerlingen
ofwel alleen te voet verder of staan de ouders te wachten.
2) Rij via de Parkstraat en Poedermagazijnstraat tot aan de hoek van de Koningstraat.
3) Rij naar de Kortrijkstraat. Die rij passeert aan de hoek van de parking van Park Ter Walle.
Mogen we vragen dat ouders die op deze parking parkeren, daar op de hoek wachten en hun
kinderen laten meekomen met de rij van de Kortrijkstraat. Dit neemt wat drukte aan de
schoolpoort weg en zo kunnen de rijen vlugger vertrekken!!
Verwittig op tijd de leerkracht met welke rij je kind mee moet. Zo staan de kinderen vlot in de juiste rij.

Bus
De bus rijdt opnieuw ‘s morgens en ‘s avonds.
Ook hier vragen we een vast weekrooster door te geven.
Olivier Deleye is onze nieuwe chauffeur.

Opvang
De opvang ‘s morgens start om 6.30u en is betalend tot 8.00u.
‘s Avonds is er opvang tot 18.00u. Op woensdag en vrijdag tot 17.30u.
Mogen we vragen tijdig uw kinderen te komen halen.

Studie
De eerste week is er nog geen studie, die start pas op maandag 7 september.
Studie organiseren we pas vanaf het 4de leerjaar.
Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar die in de opvang blijven, zullen wel plaats en tijd hebben om
eerst hun huiswerk te maken.
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Zwemlessen
We wachten nog op info van het Badhuis van Menen om zeker te zijn dat de zwemlessen zullen kunnen
doorgaan. De eerste week hebben de kinderen nog geen zwemmen. Er zal turnen gegeven worden i.p.v.
zwemmen.

Aankoop Turn T-shirts en Fluohesjes
Een turn t-shirt (enkel voor lager) kan aangekocht worden aan €8, gelieve cash geld mee te geven
met uw kind. De leerlingen van het eerste krijgen allemaal één, zij hoeven geen geld mee te brengen.
Iedereen krijgt een eerste fluohesje gratis. Wie een nieuw of extra wil, brengt €5 mee.

Facturen
Maaltijden, opvang en uitstappen in de vorm van de maximumfactuur komen maandelijks op de factuur.
Mogen we vragen deze stipt te betalen. Wie wil kan werken met domiciliëring. De boekhouding zit vanaf
nu centraal in Rekkem voor onze hele scholengemeenschap. Binnen onze scholengemeenschap heeft
de schoolrekening een vervaldatum van 30 dagen na de factuurdatum.
Als de factuur niet betaald is binnen deze periode, wordt een rappel meegegeven met de leerling
en nemen we telefonisch contact op met de ouders. Indien nodig wordt een aanmaningsbrief en
laatste herinnering gestuurd om de factuur betaald te krijgen. Gezinnen die het moeilijk hebben met
een vlotte betaling kunnen hiervoor in overleg met de directeur tot een aangepaste regeling komen.
Wanneer de factuur onbetaald blijft, neemt de scholengemeenschap stappen via de vrederechter,
de deurwaarder of de rechtbank.

Vervoer naar school
Mogen we vragen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.
Wie met de fiets komt, kan zijn fiets kwijt in de fietsenstalling. We zorgden voor nieuwe en meer
fietsenrekken. Binnenkort komt er ook verlichting, zodat het ook in donkere dagen aangenaam is om
jullie fiets te parkeren.
Steps en kleuterfietsen worden nog steeds links van de inkom geplaatst.
Wie met de auto komt, vragen we te parkeren op de parking van Park Ter Walle. Site Reznor is niet
langer een parking voor ouders.

Smartschool
De meeste communicatie zal gebeuren via smartschool. Hou dit dus goed in de gaten.
Wie zijn wachtwoord niet meer weet, kan zelf een nieuw aanvragen.
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