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Tentakels
Nieuwsbrief

WOORDJE VAN DE 

DIRECTIE
Het nieuwe schooljaar is er al 
terug! We kijken samen met jullie 
en de kinderen uit naar een leuk 
en aangenaam 2021-2022.  

Om goed te kunnen opstarten, 
bezorgen we graag deze ‘korte’ 
Tentakels aan iedereen.  Een 
aantal aandachtspunten om goed 
echt te kunnen beginnen.

We groeten jullie met  
de W van ... weerzien 
de W van ... weer naar school  
de W van ... welkom

Namens de directie

Ignace en Ilse

CORONANIEUWTJES

Hoewel men in de volledige maatschappij behoorlijk aan het 
versoepelen is, gelden voor het onderwijs nog altijd een aantal 

specifieke maatregelen om het virus zoveel mogelijk buiten de 
schoolmuren te houden.

De kinderen zelf zullen van de aanpassingen zeker niet zoveel hinder ondervinden: 
de mondmaskerplicht en afstandsregel geldt voor geen enkele kleuter of leerling.

De basisregels om handen te wassen, te ontsmetten en andere hygiëne blijven 
zeker wel behouden.  Ook zullen de leerkrachten erover waken dat de klasruimtes 
tijdens en na de lessen zoveel mogelijk verlucht worden.  Wij vragen wel met 
aandrang om kinderen die ziek zijn niet naar school te sturen!  Als ze op school 
ziek worden, nemen we contact op om hen te komen ophalen.

Volwassenen die geen taak hebben op school, worden ook verder zoveel 
mogelijk geweerd.  Dus vragen we aan alle ouders om niet ‘zomaar’ 

naar school te komen.  Natuurlijk kan er wel een afspraak gemaakt 
worden: voor oudercontacten, voor info, voor overleg,…  

Als je als ouder binnen de gebouwen moet zijn, 
moet er altijd een mondmasker gedragen 
worden.  Natuurlijk was of ontsmet je dan ook 
je handen.  Bij het brengen en ophalen van de 
kinderen, vragen wij om hen af te geven aan de 
schoolpoort. 

NOG EVEN OP PAPIER...

Bij aanvang van het schooljaar werken we wel nog even op papier, dit zul je 
wel merken aan de boekentas van de kinderen.  Dit is nodig omdat er heel 
veel moet doorgegeven en opgevraagd worden.  Kijk de eerste dag zeker 
deze post na en bezorg via de klasleerkracht zo snel mogelijk de ingevulde 
strookjes terug. 

Een van de briefjes is een jaaroverzicht van alle ‘speciale’ activiteiten en vrije 
dagen.  Hang deze best ergens thuis uit!  Naast de gewone vakanties zijn 
er toch 3 momenten die je niet over het hoofd mag zien.  Op 24 december 
stopt de school ’s middags. 

Op paasmaandag 18 april is er een extra dagje paasvakantie en op 30 juni 
stopt de school ook ’s middags al.  Op het jaaroverzicht staat niet alles. Hou 
zeker ook de startpagina van onze website in het oog.



VERKEERSVEILIGHEID

Een nieuwe stap is weer gezet om de schoolomgeving veiliger te maken. 
Aan de hoofdpoorten van de Leeuwerikstraat en de Merelstraat werd 
extra verlichting geplaatst zodat ’s morgens en ’s avonds alles voor 
iedereen zichtbaarder is. 

Veiligheid start echter ook met het gedrag van iedereen. Respecteer 
alle verkeersregels rond onze school.  En vergeet niet : fluo-jasjes zijn 
een must om gezien te worden.  Elke kleuter en elke leerling heeft er 
altijd eentje bij.  Ze zijn te verkrijgen via het secretariaat van school.

IN EEN NIEUW KLEEDJE …

Tijdens de grote vakantie werden heel wat werken 
uitgevoerd op school.  De dakbedekking van 
de laagbouw werd helemaal vernieuwd … weg 
vochtproblemen. 

Er werden ook nieuwe ramen geplaatst in de 8 klassen 
van de laagbouw en de techniekklas.  De kleurtjes in 
de ramen zorgen voor een speels effect.  Het plaatsen 
van de ramen was spectaculair om te zien.  Er zat 
precies een grote octopus op onze speelplaats (zie 
foto). 

GOOGLE CLASSROOM

We blijven ook dit jaar verder met 
Google Classroom werken om 
onze communicatie te verzorgen. 

Lukt het niet, klopt er iets niet, 
neem dan zeker contact op met 
het secretariaat. We helpen je 
dan zo snel mogelijk op het juiste 
pad.

Wist je dat de leerkrachten hun 
best doen om 
klasinfo of leuke 
foto’s ook via de 
classroom door 
te geven?

Welkom terug op 

1 september!
Een goeie start aan iedereen!


