Nieuwsbrief
oktober 2021
Beste ouder(s),
De maand oktober ligt achter ons. Een maand met leuke activiteiten zoals de
opstart van ons opvoedingsproject, de dag van de jeugdbeweging, een heksendag in
K2/3, een leerrijke uitstap naar Ieper voor L5 en L6, … .
Helaas konden we niet anders dan ook de mondmaskerplicht bij het personeel en
voor de leerlingen van L5 en L6 terug in te lassen tijdens de laatste week van
oktober.
Vanaf 8 november blijven de leerlingen van L5 en L6 binnen een
mondmasker dragen.
Mogen wij vragen dat jullie zoon/dochter steeds:
- elke dag 2 propere mondmaskers meebrengt naar school:
1 om meteen aan te doen bij het betreden van de school
1 in een enveloppe in de schooltas als reserve
- mondmasker vergeten: in het secretariaat kan er een mondmasker verkregen
worden (€0,50 wordt op de volgende schoolfactuur aangerekend)
Bedankt voor jullie medewerking!
Belangrijke data november


1-7 november

herfstvakantie
= geen school = geen opvang



8 november

start studie



10 november

brugfiguur Jana Durnez
(aanwezig van 9.30 tot 10.30 uur in de opvang)



11-12 november

wapenstilstand + vrije dag
= geen school = geen opvang



18 november

L4 medisch consult op school



22 november
23 november

klaaskoeken bakken K2/3 (groep 1 + 2)
klaaskoeken bakken K2/3 (groep 3)



22 november

schoolvoorstelling K1 (CC Guldenberg)



29 november

sintfeest op school
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SPWeetjes
Zoals in de nieuwsbrief van september werd
vermeld, kregen we van 11 tot en met 15 oktober
de inspectie op bezoek. Een week lang werd onze
school doorgelicht. De inspecteurs voerden
gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders
en directie. Daarnaast bekeken ze alle
documenten en bezochten ze elke klas in
SPWe-basis. Vol spanning was het afwachten tot
vrijdag 15 oktober want dan kregen we ons
rapport.
We kregen een prachtig doorlichtingsrapport. De inspectie was lovend over het
kwaliteitsvol én doelgericht werken. Ook onze professionele ingesteldheid én
sterke teamkracht bleef bij de inspectie niet onopgemerkt.
Vol vertrouwen blijven we op deze manier verder werken.
Trots op team SPWe-basis! Bedankt voor jullie vertrouwen in onze school!
Bedankt juf Sophie om de voorbije 2 maanden de kleuters van de
gele klas goed op te vangen en om hen veel bij te leren.
We wensen jou veel succes toe in jouw nieuwe opdracht binnen de
scholengemeenschap.
Welkom terug juf Emmy Louage. Veel plezier in de gele klas.

Door een medische ingreep zal juf Joke van 9 november tot en met
10 december afwezig zijn in de paarse klas.
Juf Shirley neemt de klas over. Zij is geen onbekende meer voor
onze kleuters aangezien ze voor de herfstvakantie al bij ons
aanwezig was. Welkom juf Shirley! Spoedig herstel juf Joke!
Parkeren
Mogen wij jullie vragen om NIET in de Schoolstraat te
parkeren, dit om de veiligheid van alle voetgangers en fietsers in
de Schoolstraat te garanderen.
Op de Guldenbergparking of aan het park kan er steeds geparkeerd worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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