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Nieuwsbrief November 2020
5 oktober = Dag van de leerkracht = Vrije dag
Terugblik maand oktober.
Oktober kleurde blauw.
De tweede kleuterklas zorgde voor een prachtig kunstwerk in de inkom van onze school.

November kleurt ROOD
Tijdens de maand november is het kleurtje rood aan de beurt.
Komen jullie maandag 16 november ook met zoveel mogelijk rode accenten aan naar school?
Rood is de kleur van liefde...en liefde hebben we nodig in deze extra moeilijke dagen.

VZW Scholengemeenschap Sint-Vincentius (Instellingsnummer 120519)
Ondernemingsnummer 0410.259.322 - RPR Gent afdeling Kortrijk
Kasteeldreef 4 - 8930 Menen - www.sgstvincentius.be - info@sgstvincentius.be - 056/89 77 16

Sint-Jansschool
School met een hart voor kleuters en lagere schoolkinderen
J.M. Sabbestraat 132 - 8930 Menen - 056/51.28.90 - directie@sint-jansschool.net
www.sint-jansschool.net

Update Corona nieuws
De school mag terug open op maandag 16 november.
Wat kan wel nog:
-

-

warme maaltijden:
- indien je hiervoor bent ingeschreven. Inschrijven kan nog tot donderdag 12 november via
deze link: https://forms.gle/Z6wXzUV94yrJMJycA
- Kleuter: per bubbel en met dezelfde kinderen in de buurt
- Lager: per bubbel en vaste plaatsen in de eetzaal
LO-lessen per klasbubbel
Gewone lessen per leerjaar/klas (dit enkel als we voldoende leerkrachten houden)
Buiten lesgeven (tuin, speelplaats)
Stagiairs en logopedisten mogen komen mits het volgen van de nodige voorschriften
Voor- en naschoolse opvang
Studie
Busvervoer van en naar school

Wat kan niet meer na de herfstvakantie:
-

Op uitstap met de klas, enkel nog naar Park Ter Walle of een wandeling in de buurt van de school
Toneelvoorstellingen, speciale sportactiviteiten
Voorstellingen met de hele school of verschillende klassen in de turnzaal
Zwemlessen
Zomaar eens kiezen om op school te eten, het is ofwel de rest van het trimester warm,
boterhammen of thuis.

Hiermee moeten we blijven rekening houden:
-

Geen ouders op school, behalve bij dringende of belangrijke zaken.
Handen goed ontsmetten bij het binnenkomen. Handen worden vaak gewassen in de klas. Wie
het wenst kan een handcrème meegeven met zijn kind als de handen te gevoelig worden.
Banken, deurknoppen, toiletten...alles wordt dagelijks meermaals ontsmet.
Leerkrachten en personeel houden afstand van elkaar en dragen een mondmasker.

BELANGRIJK:
- Tijdig verwittigen als iemand van het gezin besmet is of in quarantaine zit. Liefst via de
telefoon van school: 056/51.28.90, tijdens het weekend kan dit op volgend
gsm-nummer: 0476/45.85.41. Wij dienen dan op onze beurt het CLB en Stad Menen te
verwittigen.
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Communicatie met de school
De school kan je bereiken via het telefoonnummer 056/51.28.90
Het gsm nummer is enkel voor dringende zaken.
Er kunnen berichten gestuurd worden via smartschool naar leerkrachten of directie.
Deze worden tijdens de weekdagen dagelijks gecontroleerd.
Daarnaast is het secretariaat en de directie te bereiken via mail:
administratie@sint-jansschool.net (vragen over facturen, afwezigheden,...)
directie@sint-jansschool.net
Op dinsdagnamiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagnamiddag is er niemand op het secretariaat,
gelieve hiermee rekening te houden. Laatkomers zouden wel eens aan een gesloten deur kunnen staan,
vragen over facturen blijven dan onbeantwoord,...
Mag ik vragen om Messenger, Whatsapp, … niet te gebruiken om (dringende) zaken te melden.
Dit wordt vaak over het hoofd of niet tijdig gezien.

Schoolfotografie
De foto’s werden voor de vakantie meegegeven met de kinderen.
-

-

Een pakket kost €13
Geld meegeven in een gesloten omslag
Op de omslag: naam + klas van de leerling schrijven
mag ook samen van meerdere kinderen in 1 omslag, wel duidelijk noteren over welke kinderen het
gaat
Voor bijbestellingen duidelijk het witte briefje met mini-foto invullen

-

Wie het pakket niet wenst, volledig en ongeschonden terug meegeven met uw kind

Voor kinderen die ziek waren of in quarantaine zaten kunnen we helaas de fotograaf niet terugroepen.
Die mag nu trouwens ook niet meer komen aangezien we in code oranje zitten.
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Nieuw personeelslid opvang
Sinds september werkt Romina in onze opvang. Vanaf 16 november zal ook Jolien ons team komen
vervoegen. Zij zal voorlopig vooral over de middag helpen in de eetzaal en ook de opvang doen op
maandag - en vrijdagavond. We hopen dat ze zich welkom voelt in ons team.

Kerstvakantie
Zoals eerder al gemeld, hebben wij geen opvang tijdens de Kerstvakantie.

Kiwi stickers
We verzamelen opnieuw kiwi stickers. Spaar jij ook mee?
Geef de stickers af aan jouw juf of meester. Wij doen de rest en krijgen hopelijk binnenkort nieuwe
ballen en leuke gadgets.

Verloren voorwerpen
Wij hebben heel wat verloren voorwerpen op school. Ook heel mooie jassen en truien.
Mogen we vragen de naam van uw kind in zijn/haar kledij te bevestigen zodat we steeds alles aan de
juiste persoon kunnen terugbezorgen.
Aangezien we tegenwoordig geen ouders kunnen verwelkomen in onze school, zullen we binnenkort
foto’s doorsturen van de verloren voorwerpen, mogen we vragen deze goed te bekijken. Kledij die niet
opgehaald wordt tegen de kerstvakantie zal aan de Kringloopwinkel bezorgd worden.

Dank voor jullie medewerking,
in naam van het team,
Mevr. Ann Expeel
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