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COVID DICHTBIJ
Het kan natuurlijk gebeuren dat 
Corona heel dichtbij komt.  Als het 
dichtbij het gezin komt, dan komt 
het dichtbij school.  Gelieve ons dan 
ook op de hoogte te brengen van 
Covid-voorvallen bij jullie thuis.  Als 
een kleuter of leerling thuis moet 
blijven omwille van quarantaine 
of positieve testing is het van het 
grootste belang dat we op school 
het doktersbriefje krijgen.  Samen 
met het CLB volgt de directie dan 
de te nemen maatregelen op.  Als 
er een besmetting in school wordt 
vastgesteld, wordt samen met het 
CLB ook gekeken wat er precies moet 
gebeuren.  Zijn er vanuit school of het 
CLB richtlijnen, help ons deze dan ook 
zo strikt mogelijk opvolgen. 

Covid-code ‘geel’ wordt ‘oranje’.  Niet rooskleurig, maar toch geen ‘rood’.  In 
ieder geval blijven we ook na de herfstvakantie de opvoeding en het onderwijs 
verstrekken waar de kinderen recht op hebben.  Al zijn het moeilijke tijden, het is 
goed dat men verder het onderwijs prioritair probeert open te houden.  En om dit 
te kunnen, houden wij ons zo strikt mogelijk aan de regelgeving.

Gelukkig zullen de kinderen er nu nog niet veel van merken omdat we in september 
al heel wat maatregelen ingevoerd hebben die onder de noemer ‘oranje’ vallen.  
Maar … toch moeten we een aantal aanpassingen doorvoeren die ook voor de 
kinderen voelbaar zullen zijn.  
• Alle leeruitstappen moeten geschrapt worden, ook de zwemlessen. 
• De aanwezigheid van externen wordt nog wat strenger, dit geldt ook voor 

bezoekende ouders.  
• De klasbubbels worden strikter opgevolgd (bv. in de refter), maar de werking 

wordt zoveel mogelijk behouden (bv. zorgwerking). 
• De activiteiten na school vallen weg (o.a. loopactiviteit t.v.v. de warmste week, 

de kerstdrink van Vleugels).
• Oudercontacten net voor de kerstvakantie zullen zoveel mogelijk digitaal 

doorgaan. Indien nodig word je op school verwacht.

• Verdere aanpassingen zijn altijd mogelijk.

En natuurlijk blijven we verder de handen wassen, aandacht hebben voor hoest- en 
snuithygiëne, afstand houden, verluchten,…  Hopelijk komt er snel een tijd waarbij 
alles rond Corona slechts een vervelende herinnering wordt, een nare droom blijkt 
te zijn.

Hou je gezond!

  Ignace Degryse   Ilse Berteloot  
  directeur   adjunct-directeur

De meesten onder jullie zijn ondertussen ingelogd op de classroom.  
Dit is echt wel het platform waarop we alle communicatie naar ouders 
toe willen organiseren.  Ben jij nog bij de laatste 5% die nog niet ingelogd bent, breng 
dit aub zo snel mogelijk in orde.  Onze ICT-ers helpen je graag als je moeilijkheden 
hebt.  En eenmaal je ingelogd bent, vergeet dan niet regelmatig (dagelijks ?) te kijken 
als er schoolpost is.

De schoolberichten zijn trouwens makkelijk te ontvangen via de Google Classroom 
app (Android en iOs). Na installatie ontvang je een melding op je smartphone of 
tablet wanneer er een nieuw bericht is. Wie ook graag een mailtje ontvangt, kan het 
emailadres installeren in de Gmail app.

Vragen? classroom@sbsdeoctopus.be

WOORDJE VAN DE DIRECTIE

DIGITALE COMMUNICATIE VIA CLASSROOM
NIET VERGETEN!

HERFSTVAKANTIE

TOT EN MET

WOENSDAG

11 NOVEMBER ‘20

(geen opvang op school op 
9 - 10 - 11 november 2020)



Het verluchten van de lokalen is 
een van de hoofdaccenten waar 
we momenteel op inzetten.  Ook al 
wordt het straks kouder, toch zullen 
vaak ramen en deuren openstaan.  
Een extra trui voor de leerlingen (en 
personeel) zal zeker niet misstaan.  

Om het CO²-gehalte te monitoren 
wordt doorlopend in de lokalen 
een meter doorgegeven.  Vanuit de 
stad krijgen wij dan richtlijnen waar 
aanpassingen nodig zijn.

VERLUCHTEN WASSEN WORDT ONTSMETTEN
Binnenkort worden de inox-wasbakken weggenomen 
door de stadsdiensten tot na de winter.  Vorst zou ervoor 
zorgen dat de leidingen stuk gaan.  Op dat ogenblik zullen 
ze vervangen worden door 
gel-dispensers waar de 
handjes kunnen ontsmet 
worden.  Natuurlijk is 
er in klas wel nog de 
mogelijkheid om de 
handen te wassen.

AFSTANDSONDERWIJS?
* Voor zieke kinderen zorgt de leerkracht telkens dat de gemiste 
leerstof kan ingehaald worden.  Het is  goed dat zieke kinderen 
eerst genezen voor ze weer aan leren toe komen. 

*Als leerlingen in quarantaine 
moeten, proberen we sneller in 

te grijpen.  Als de ouders 
er mee kunnen voor 
zorgen dat leerlingen 
de beschikking hebben 
over een computer met 
internetverbinding, kan 
de “Classroom” al snel 
helpen om taken door 
te geven.  Streamen van 
sommige lessen is ook 

mogelijk na enige tijd.  
Jullie ontvangen straks 

een werkwijze voor onze 
school waarbij we dit verder 
uitleggen.

Ouders die vanuit hun financiële situatie niet over een computer 
beschikken, kunnen nog steeds rekenen op een tussenkomst 
vanuit het project van de stad “computer in je rugzak”. Neem 
hiervoor contact op met het secretariaat of de directie.

Na elke maand krijgen jullie thuis een 
factuur van de kosten en verbruiken van 
de voorbije maand.  We vragen om deze 
rekening tijdig te betalen.  Een vergetelheid 

is altijd mogelijk, maar de stad - die schuldeiser is van deze 
gemaakte kosten - zal na 2 herinneringen de inning verder 
opvolgen.  Hierbij is het goed mogelijk dat er extra kosten 
worden aangerekend. 

Laat het zover niet komen en betaal via de school.  Indien er 
echt problemen zijn, kan je steeds contact opnemen met het 
secretariaat of met de directie. 

SCHOOLREKENING

CONTROLE OP FLUOJASJES 
DOOR VLEUGELS
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie zullen 
de ouders van Vleugels terug 10 keer onaangekondigd 
controleren als de kinderen hun fluo-jasje dragen.  10 
keer fluojas dragen = 10 stempels.  Met deze stempels 
kunnen ze later op het jaar aansluiten op een uitgebreid 
ontbijt op school.  Omdat het 
ontbijt vorig jaar door Corona 
werd geannuleerd, kregen 
de winnaars van toen vorige 
week lekkere eierkoeken.  
Hun inzet is dus niet 
voor niets geweest.

VERKEERSAANPASSINGEN ROND 
ONZE SCHOOL
Van veel ouders krijgen we te horen dat het heel wat rustiger 
en veiliger is bij het naar school komen of naar huis gaan.  Onze 
kinderen en ook onze buren zijn soms minder tevreden omdat 
sommige ouders het onderstaand bord niet kennen…

Niet parkeren (ook al is het maar even):
• waar dit verkeersbord staat
• op zebrapaden
• op de kiss-en-ride zone bij de hoofdingang
• op het voetpad
• voor de uitrit van garages van onze buren 
• op plaatsen waar je andere weggebruikers hindert

WEES HOFFELIJK EN 
RESPECTEER AUB DE 
VERKEERSREGELS

foldertje voor ouders volgt snel


