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BESTE OUDERS EN VRIENDEN
VAN SBS DE OCTOPUS

Het schoolfeest zal er anders
uitzien dan gedacht

2.

In de schoolreizen en
meerdaagses wordt serieus
gewisseld

Namens de directie
Ignace en Ilse

SCHOOLRAAD 2021-2025
Eventjes geleden werden de mensen
aangeduid vanuit de ouders en het
personeel voor de schoolraad voor de
periode van april 2021 tot april 2025.
Ook de mensen uit de schoolomgeving
werden hieraan toegevoegd. De nieuwe
schoolraad is nu voltallig en werd
afgelopen week geïnstalleerd. Volgende
mensen maken deel uit van onze
schoolraad.
Afvaardiging ouders: Darline Vandaele,
Christophe Gruyaert en Nico Mervylde
Afvaardiging personeel: Mona Hoet,
Elisabeth Reynaert, Rolande Gregoire
Afvaardiging lokale gemeenschap: Griet
Cinjaere, Steven Vancraeynest, Bart
Vanmoerkerke
Steven Vancraeynest wordt voorzitter,
Darline Vandaele wordt secretaris.

www.sbsdeoctopus.be

AANPASSINGEN
SCHOOLFEEST

Als je de regelmaat van Tentakels in
gedachten houdt, had je verwacht dat
deze editie korter na de paasvakantie
zou verschijnen. We hebben bewust
wat gewacht om ‘belangrijk’ nieuws
te kunnen opnemen. We moeten
in de komende periode door de
Coronamaatregelen namelijk twee
keer grondig ingrijpen in de voorziene
planning.
1.

•

In al ons optimisme planden
we een schoolfeest met
optredens, met veel volk
op ons terras en met
veel activiteiten voor de
kleuters en leerlingen.
De beperkingen blijven
momenteel grotendeels
ervoor zorgen dat we dit
moeten schrappen. Toch
willen we ons schoolfeest
dit jaar weer niet zomaar
schrappen en voorzien we
een wandeling doorheen
het centrum van Roeselare.
De wandeling is een lus
van 5,5 km en kan gestart
worden waar je zelf kiest, in
de richting die jezelf wil. Op
het traject voorzien we een
aantal stops voor een snelle
consumptie of een rappe
activiteit op kindermaat. Natuurlijk passeren we doorheen het echte centrum, maar
we vonden ook een aantal weggetjes die misschien minder gekend zijn. Wat verstopt
groen passeer je ook, maar de hele wandeling is zeker haalbaar voor bv. buggy’s.
De uitnodiging kreeg je ondertussen via de classroom. Elke gezinsoudste op school
kreeg ook een kleine affiche met de uitnodiging en wat meer uitleg. Hang die affiche
thuis ergens uit en zorg er in ieder geval voor dat je je gezinsbubbel inschrijft voor
woensdag 26 mei door €4 per persoon over te schrijven op de rekening van de school
(BE71 3850 5172 1069).
Door met je bubbel deel te nemen, zorg je er in elk geval voor dat
de groepjes beneden de 10 personen blijven. In de week voor de
tocht krijg je je bubbelpakket om goed te kunnen starten
aan de tocht.
We zorgen voor een spreiding van de deelnemers
door de wandeling over 2 dagen te organiseren,
door de wandelrichting te laten kiezen en
door de deelnemers te laten kiezen waar ze
precies vertrekken op de wandel-lus. Is het
ergens te druk? Bouw dan zelf gerust een pauze
op een terrasje dat niet van school is.

in

WIST JE DAT…

NOG AANPASSINGEN?
Wij hopen dat de andere zaken op de planning wel kunnen afgewerkt worden,
gewoon of met een lichte aanpassing… Hou alvast volgende zaken nog in ’t oog:
•
•
•
•

Vrije dag op vrijdag 11 juni
Sportdag voor het lager op maandag 28 juni
Sprong van 3de kleuter naar 1ste leerjaar op woensdag 30 juni, waarschijnlijk
zonder ouders
Proclamatie voor het 6de leerjaar op woensdag 30 juni

DANKJEWEL VLEUGELS
‘Gezien’ worden is belangrijk in het verkeer.
Daarom organiseert oudervereniging
‘Vleugels’ elk jaar een fluo-actie. Van
november tot februari deelden ze stempels
uit aan de kinderen die hun fluojasje droegen
om naar school te komen. Probeer stipt op
school aanwezig te zijn. De ouders delen
stempels uit tot de schoolbel gaat.
Driewerf hoera … 87 kleuters en 217
leerlingen van het lager hadden bij de 10
controles hun fluojas aan. Ze werden dan ook
beloond met een heerlijk ontbijt op school.

… na de grote vakantie
Juf Frieke en Juf Judith
zullen bevallen zijn
… de 2 snipperdagen voor
2021-2022 gepland zijn op vrijdag 12
november en vrijdag 10 juni
… de 2 data voor de pedagogische
studiedagen in 2021-2022 nog niet
gekend zijn
… de deelnemers aan de SuperHelden-Tocht zeker en vast verkleed
mogen zijn
… volgende mensen meegaan op
stadsklas : Juf Tine, Juf Angelique,
Meester Geert, Juf Lore en adjunct Ilse

We ZIEN je

DANKJEWEL VLEUGELS!

graag!
AANPASSINGEN AAN DE SCHOOLREIZEN EN DE MEERDAAGSES
Omdat meerdaagse uitstappen pas mogen vanaf juni, vallen de bosklassen en de boerderijklassen
in het water. De stadsklassen op 2-3-4 juni naar Mechelen gaan wel door. Hoewel de stadsklassen
eerst voorzien waren voor het 4e leerjaar, zal het 6e leerjaar deze uitstap nu mogen maken. Dit doen
we omdat de leerlingen van het zesde anders 2 jaar op rij hun meerdaagse moeten verliezen. Het
4e en 5e leerjaar kan volgend jaar dan op bosklassen. Voor hen is het verblijf in Massembre al weer
geboekt! Natuurlijk zijn de betrokken ouders al van deze wissel op de hoogte gebracht en zullen de
leerlingen van het zesde zo snel mogelijk meer info krijgen.
Ook de schoolreizen krijgen een aanpassing, zodat ook de kleuters en leerlingen zonder stadsklassen
er nog een dag op uit kunnen. Enkele beperkingen zijn door Corona wel nodig.
Met onze school kiezen we ervoor om het normale programma te verlaten en
geen pretparken als bestemming te kiezen. De grote drukte en de vele andere
schoolgroepen proberen we zo te vermijden. Dit houdt wel in dat we snel moeten
handelen, daardoor kan het gebeuren dat we van de geplande datum moeten afwijken.
De nodig info krijgen jullie per leerjaar op onze classroom.

