NIEUWSBRIEF 8 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 26/10/2020
Di. 27/10/2020
Wo. 28/10/2020
Do. 29/10/2020
Vr. 30/10/2020

: Zwemmen voor 4+5 - Bezoek Studio Globo 6delj vertrek 7.30u!!!!
: Onthaalmoment nieuwe kleuters - Herfstwandeling 3KA+3KB
: FRUITDAG : DE SCHOOL ZORGT VOOR FRUIT!!!
: geen bijzondere activiteiten
: Rapport 1 Lagere school

CORONA: CODE ORANJE
Nadat we het schooljaar hebben kunnen opstarten in code GEEL, heeft de overheid
beslist om te schakelen naar code ORANJE.
De stijging van het aantal besmettingen op landelijk niveau heeft geleid tot strengere
maatregelen. Scholen moeten ten laatste tegen de herfstvakantie schakelen naar
code oranje. Hoewel onze school vooralsnog gespaard blijft van besmettingen bij
kinderen en personeel, zullen we in de aanloop naar herfstvakantie ook schakelen
naar code oranje. Omdat we echter reeds in september al enkele maatregelen uit
code oranje hadden opgenomen, blijven de aanpassingen nu eerder beperkt.
Welke aanpassingen voor onze school van toepassing zijn kan je lezen in het bericht
op Gimme: Corona: code oranje (22-10-20).

SCHOOLFOTO'S
Deze week ontvingen alle kinderen een afdruk van de schoolfoto's. Er is geen enkele
koopverplichting.
Bestelt u graag de foto's? Vul dan duidelijk in op het briefje wat u wenst te bestellen en
voeg er contant (gepast graag) geld bij.
U bezorgt het geld EN het briefje terug aan de leerkracht ten laatste op donderdag
29/10/2020.
TER INFO :
Een volledig pakket inclusief klasfoto kost €13,50
Een pakket zonder klasfoto kost € 11,Kinderen die pasfoto's hebben laten maken, ontvangen deze gratis indien ze een volledig
pakket aanschaffen.
Indien ze geen volledig pakket aanschaffen, betalen ze €5,- voor 3 pasfoto's

WIJZIGINGEN/AANPASSINGEN SCHOOLREKENING
1° De eerste schoolrekening ontvangt u voor de herfstvakantie. In opdracht van de
boekhoudcel van ons schoolbestuur KOBArT zijn we twee weken geleden gestart met
een nieuw facturatieprogramma. De schoolrekening kan er dus ietsje anders uitzien.
2° Vanaf heden kunnen wij ook geen gesplitste schoolrekening meer opmaken.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen
van de schoolrekening.
Dit betekent dat beide ouders aangesproken kunnen worden voor het betalen van het
gehele bedrag. Om die reden kan de school niet meer ingaan op de vraag om de
schoolrekening onder beide ouders te splitsen. Als ouders het niet eens geraken over hoe
zij de schoolrekening gaan betalen, dan zal de school de rekening voor het gehele bedrag
aan beide ouders bezorgen. Zolang de rekening niet (volledig) betaald wordt, blijven
beide ouders het volledige saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling
gemaakt hebben. De school kan als derde partij niet tussenkomen in een eventueel
conflict tussen de ouders onderling.

KIWISTICKERS VOOR KIWIBALLEN
Vanaf heden sparen wij opnieuw kiwistickers op onze school. Als wij deze stickers
inleveren ontvangen we kiwiballen voor alle klassen. U mag de stickers meegeven met
uw kind, zij bezorgen dit dan op het kantoor.
Dank je wel om mee te sparen!

HERFSTWANDELING
Op dinsdag gaan de kleuters van juf Lotte en juf Mia een herfstwandeling maken.
Ze mogen laarzen meebrengen en een plastic tasje.

NA DE HERFSTVAKANTIE STARTEN WE WEER !!!
Na de herfstvakantie starten we opnieuw met de actie "Helm Op Fluo Top". Alle
kinderen ontvangen een stickerkaart. Hierop kunnen ze stickers verzamelen om mooie
prijzen te bekomen. De stickers kunnen ze verdienen door naar school te komen in een
fluovestje of met duidelijke fluo-accessoires en/of met een helm.
Beloningen
• 34 stickers: 1+1 gratis toegang tot ZOO Serpentarium in Blankenberge.
• 50 stickers: 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael!
Individuele wedstrijd:
Leerlingen die 17 stickers verzameld hebben, kunnen meedoen aan een wedstrijd. Het
wedstrijdformulier verschijnt in de week van 11 november op de website. Deelnemen
kan tot en met 14 maart 2021. De prijzen zijn zeker de moeite waard!
• 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze
volledig zelf mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar;
• 50 daypacks van O'Neill met reflecterende print, met dank aan AS Adventure;
• 50 bodyglowers van het Belgische merk Gofluo;
• 150 fluohesjes van Torfs;
• 50 cadeaucheques van JBC;
• 100 fluohesjes van WOWOW.

Klaswedstrijd:
De leerlingen kunnen ook klassikaal sparen. Kinderen die hun stickerkaart al snel vol
hebben of die maar af en toe een stickertje kunnen verzamelen, kunnen (verder)sparen
op een grote klasposter.
Klassen die een leuke foto van hun volle poster insturen, maken kans op toffe
klasprijzen, zoals een klasuitstap naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael of
fietshelmen van Nutcase voor de hele klas.
De voorwaarden voor deze wedstrijd vind je op de stickerkaart en op de website:
www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top
!!! Kinderen die vorig jaar een volle stickerkaart hadden gespaard en omwille van corona
niet naar de Zoo zijn kunnen gaan, krijgen nog extra tijd, namelijk tot 31 december
2020.!!!
Meer info over deze actie op www.helmopfluotop.be
Wist je dat?
• een auto die met 50 km/u rijdt, 26 meter nodig heeft voordat hij stilstaat? Op een nat
wegdek zelfs nog meer.
• een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter kan zien in het donker?
• een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al vanop 50 meter kan zien en
iemand met reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter?
• een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert?
Zichtbare kledij en de juiste bescherming zijn dan ook van levensbelang.

