December 2020
Beste ouders,
De laatste maand van het jaar is weer van start gegaan. Even tijd om een blik te
werpen op december.
Sint
Zoals we reeds eerder meedeelden, kon Sint omwille van de Coronacrisis
overdag niet naar onze scholen komen. Hij heeft ons echter niet vergeten. Eind
vorige week ontvingen we een filmpje van Sint vergezeld met 2 Pieten. Zij
vertelden onze kleuters waarom hun bezoek dit jaar enkel ’s nachts mag
plaatsvinden. De kleuters kregen ook een opdracht die binnenkort op onze
website te zien zal zijn. Nu is het verder aftellen naar pakjesavond. Spannende
tijden dus.
Jaarthema Verrassend vreugdevol
‘Verrassend vreugdevol’ zetten we het jaarthema van dit schooljaar verder. Onze
regenboog heeft al 3 kleuren. Tijdens de maand december komt de kleur ‘zilver’
erbij, ‘het onverwachte verwelkomen’. In elke klas wordt er gewerkt rond fijne,
lieve, hartverwarmende boodschappen, liedjes en nieuwjaarsbrieven. We
verwelkomen ook het kleine kind in de stal. We hopen dat jullie allen verrassend
vreugdevol mogen genieten van een Kerst- of nieuwjaarsfeest met een
hartverwarmende nieuwjaarsbrief van je kleuter.
Oudercontacten
In de Beunt en in de Stationsstraat gaan in december de oudercontacten online
door. Via teams zullen de ouders gecontacteerd worden om zo het gesprek zo
veilig mogelijk te laten gebeuren. Ouders kunnen echter ook voor een live
gesprek kiezen ( achter scherm) In Het Mijltje zullen de ouders via de klasbuitendeuren binnenkomen en van achter een scherm een oudercontact hebben
in de school. De avonden in de Stationsstraat gaan door op 8 en 15 december,
in de Beunt op 8 en 10 december en in het Mijltje op 8 december.
Fluo-actie
Uiteraard gaan we verder met onze fluo-actie. Ook in december zullen we onze
kinderen extra stimuleren om meer fluo te dragen en zo bij te dragen aan de
verkeersveiligheid. Wij willen jullie allen danken om deze actie te ondersteunen.

Kus- en rij zone Stationsstraat
We willen ieder danken die de kus- en rij zone goed gebruikten er dus niet
parkeert, maar de kinderen vlot en veilig laat uitstappen.
OPGELET: Wanneer u kinderen met de auto naar school brengt… Fietsende
kinderen ( ook met ouders) schrikken meer dan eens wanneer een auto plots de
kus- en rij zone verlaat of wanneer onverwacht een portier opengaat.
Daarom onze gouden raad voor automobilisten:
• Laat kinderen alleen langs rechts uitstappen ( zijde van het voetpad)
• Stap zelf niet uit wanneer dit niet echt nodig is ( en kijk vooral goed of er
geen fietser aankomt wanneer u het portier opent)
• Let dubbel zo goed op bij het verlaten van de kus en rij zone.
Watergewenning
Zolang de beperkingen omtrent het aantal contactpersonen beperkt blijven tot
het huidige niveau, lijkt het ons niet aangewezen om samen met ouders en
grootouders naar het zwembad te gaan en samen de kleuters te helpen bij het
uit- en aankleden. Wanneer er hieromtrent nieuwe richtlijnen komen, zullen we
deze beslissing opnieuw bekijken.
Schoendozenactie
De schoendozenactie startte op 30 november. Tot 11 december mogen
schoendozen binnengebracht worden. Samen kunnen we echt het verschil
maken.
December is …Advent
Samen met het team hebben we een mooi adventsproject in elkaar gestoken
waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. We willen er samen een warme
en gezellige periode van maken. Op onze website zullen de komende weken
zeker foto’s en sfeerbeelden hierover te zien zijn. De jaarlijkse kerstactie in de
Beunt is omwille van Corona dit jaar geannuleerd.
Belangrijke data
Ma. 30 nov.: Start schoendozenactie
Di 8 dec.: oudercontactavond Beunt, Mijltje, Stationsstraat
Do 10 dec.: Oudercontactavond Beunt
Vr 11 dec.:

Laatste dag inzameling schoendozenactie

Di 15 dec.: Oudercontactavond Stationsstraat
Za 19 dec.: Start Kerstvakantie
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Zo. 3 jan.:

Einde Kerstvakantie
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