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Tentakels
Nieuwsbrief

De realiteit in de grote wereld over-
spoelt soms het gewone schoolleven.  
In tijden van het coronavirus zitten we 
duidelijk in zo’n periode.  Zonder paniek 
bij kinderen en ouders te willen veroor-
zaken, proberen we dan ook zeker ons 
steentje bij te dragen om alles zo virus-
vrij mogelijk te maken en te houden.  

Voor alle stappen die hierin genomen 
worden, zullen we de ouders zo goed 
mogelijk informeren, maar ook de 
kinderen in de klas zullen de nodige info 
krijgen.  Met hen gaan we ook aan de 
slag om de basishygiëne scherper te stel-
len, zonder uitzonderlijke maatregelen 
te nemen.  Hoesthygiëne, snuithygiëne, 
handhygiëne vormen de basis. Daarbij 
worden alle lokalen extra verlucht en 
vragen we ouders om alle zieke kinderen 
thuis op te vangen.  De eigenlijke info 
hierrond werd iedereen reeds bezorgd 
en vind je ook terug in deze Tentakels.

Maart is ook de maand van de aanmel-
dingen voor kinderen en leerlingen die 
volgend schooljaar bij ons willen starten.  
Meestal zijn dit toekomstige peuters 
(geboren in 2018) maar ook voor andere 
instappende kinderen is het nodig dat 

er aangemeld wordt.  Pas daarna kan in 
de loop van de maand mei ingeschre-
ven worden.  Ouders die hun kinderen 
niet aanmelden, kunnen maar eind mei 
langskomen om in te schrijven.  Dat is 
dan slechts mogelijk als er nog plaats is 
in het desbetreffende jaar.  

Verder naar Pasen toe?  Met de volledige 
school verlangen we naar de lente!  Naar 
meer zonneschijn en bloeiende voor-
jaarsbloemen; naar buiten spelen zonder 
de regenjas; naar wandelen zonder pa-
raplu;  naar niezen door de berkenpollen 
zonder aan corona te moeten denken.

Ignace Degryse  Ilse Berteloot 
directeur          adjunct-directeur

KOFFIE@SCHOOL
Op dinsdag 10 maart is er terug Koffie@
school. Dinsdag = marktdag in Roeselare.

En de markt, dat betekent eierkoeken. 
Deze editie van Koffie@school staat in het 
teken van de stads- en bosklassen.

Er zullen eierkoeken te koop zijn aan €1 
per stuk. Na het succes van de spaghet-
tiavond komt er nog een tweede financi-
ele actie waarbij de leerlingen individueel 
nog eierkoeken zullen kunnen verkopen.

Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep. 
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis  
als je zelf  
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in  
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies 
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van  

je elleboog. 

Vermijd  
handen  
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan  

met je handen.

Vermijd nauw  
contact met 
personen die  

ziek zijn.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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SCHOLENTORNOOI HANDBAL
Op woensdag 12 februari deden deze 
zes sportieve jongens mee aan het 
handbaltornooi voor scholen.  Ze won-
nen het tornooi en kregen de wisselbe-
ker mee!  Hij mag een jaartje logeren 
op onze school. 

Proficiat boys!

MAART = JEUGD-
BOEKENMAAND
Het thema van de jeugdboekenmaand in 
2020  is ‘KUNST’.

We hebben het over hoe kunst je fantasie 
en verbeelding triggert. Over waarnemen 
– in de zin van kijken, maar ook in de zin 
van luisteren en voelen. 

Over kunst als middel om iets uit te druk-
ken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, 
een gevoel, een sfeer of nog iets anders 
is. Kunst gaat over meer dan alleen maar 
mooie dingen. Het zet iets in beweging. 
Het trekt je verbeelding op gang. Het 
roept een gevoel op. Het triggert de 
nieuwsgierigheid. Het zet je aan het 
denken.

Boekentips nodig? Bekijk hiernaast een 
selectie.

In de maand maart openen we ook in het 
lager een boekenruilkast. De spelregels 
van de ruilkast zijn heel simpel:  Je brengt 
een boek mee van thuis en ruilt het met 
een boek uit de kast.

Zolang je niet alle boekjes gelezen hebt, 
kan je blijven ruilen.

LEZEN = plezier verzekerd!

NIEUWS UIT DOGBO …
Zoals jullie misschien al weten, heeft de 
Octopus sinds dit schooljaar een scho-
lenband met de Tota-school in Dogbo 
(Bénin), de zusterstad van Roeselare. 
Vorig jaar mocht juf Petra al ons Stede-
lijk onderwijs vertegenwoordigen en de 
eerste contacten leggen met de kleuter-
school. Dit jaar krijgt ze versterking van 
juf Rolande en zetten ze ook de eerste 

stapjes naar de lagere school.  Ondertussen zijn ze daar op avontuur.  

Een stukje uit hun dagboek:

‘Vanmorgen bezochten we onze partnerschool Tota. Elke week 
starten alle kinderen met hun leerkrachten met het groeten van de 
vlag. In de kleuterklas besteedt men 
het eerste dagdeel met leren over hy-
giëne: handjes wassen, toiletbezoek..., 
daarna eten ze een potje rijst en 
beginnen de andere activiteiten. In de 
lagere school volgden we enkele lessen 
in zesde, eerste en derde leerjaar. We 
speelden een kennismakingsspelletje met de wereldbol. …’

Tijdens de themavoormiddag op woensdag 
11 maart zullen de leerlingen verder kennis 
maken met Dogbo.

OP PENSIOEN...
Op donderdag 20 februari 2020 was 
het de laatste werkdag van juf Roze.

We wensen haar veel geluk!

KALENDER
Dinsdag 10 maart 
Koffie@school 
L6B – Workshop VTI 
L5AB+L6AB – Infoavond bosklassen

Woensdag 11 maart 
Lager – Themavoormiddag Dogbo

Woensdag 18 maart 
Geen school – pedagogische studiedag

Vrijdag 20 maart  
Fluo-ontbijt

Vrijdag 27 maart 
Lager – Sobermaal

Maandag 30 maart 
L4AB – Alles met de bal

Dinsdag 31 maart 
K1Q – Infoavond 
Lager – Sponsorloop

Woensdag 1 april  
Oudercontact 3e kleuter + 6e leerjaar 
Selectief oudercontact voor alle andere 
klassen

Donderdag 2 april 
K2+K3 - Rollebolle 
Oudercontact 3e kleuter + 6e leerjaar 
Selectief oudercontact voor alle andere 
klassen 

Vrijdag 3 april 
Start paasvakantie


