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Beste ouder(s),
Het onderwijs schakelt ook voor het basisonderwijs over naar code oranje en voor onze
school start dit vanaf maandag 26 oktober!
De school blijft volledig open, m.a.w. leerlingen blijven voltijds naar school komen.
We kunnen dit enkel toejuichen, want voor het welbevinden van leerlingen is het natuurlijk
beter om op school les te krijgen.
Wat blijft mogelijk ?
Voor- en naschoolse opvang blijven we organiseren op onze school, maar vanaf volgende
week vragen we om de kinderen aan de gangdeur van de opvang af te zetten !
Ouders & grootouders dragen een mondmasker wanneer ze hun kind brengen naar de opvang.
Hoe breng ik mijn kind naar de school als het niet naar de opvang komt?
Kinderen worden aan de schoolpoort afgezet en mogen dus niet meer binnen komen op onze
school.
Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle sportlessen behouden.
Ook de zwemlessen kunnen voorlopig blijven doorgaan. Dit is afhankelijk of zwembad Ieper
het protocol over zwembaden kan naleven en dus in veilige omstandigheden het zwembad kan
openen en of de leerlingen zich in veilige omstandigheden naar het zwembad kunnen
verplaatsen.
Toch zullen er enkele zaken noodgedwongen moeten veranderen:
-Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Ouders worden niet meer toegelaten op
school zonder toelating van directie.
-Alle extra-muros activiteiten worden opgeschort, m.a.w. alle activiteiten die plaatsvinden
buiten de schoolmuren ( bv. een wandeling met gids in het bos, het gaan bekijken van toneel,
een schoolreis, …) kunnen niet meer doorgaan.
-Eigen picknick of warme maaltijden eten op school blijft mogelijk. Alle kinderen blijven op
hun eigen vaste plaats zitten in de refter die ze reeds in het begin van het schooljaar gekregen
hebben.

Schoolmaaltijd van zaterdag 26 januari wordt verplaatst naar zaterdag 6 februari!!!
Dit in samenwerking met de school van Elverdinge.
Er zal geen maaltijd in Den Briel mogelijk zijn, maar er zal gewerkt worden met TAKE
AWAY!
Meer info volgt later!
Schoolfoto’s
Volgende week maandag krijgen de kinderen de foto’s mee naar huis.
- Gelieve tegen ten laatste vrijdag 30 oktober uw keuze te maken a.d.h.v. de bijgevoegde
prijslijst en deze ons ondertekend terug te bezorgen.
De foto’s kunnen als volledige map of elk afzonderlijk aangekocht worden >> zie blaadje.
- Je hoeft geen geld mee te geven omdat alles verrekend zal worden met de maandelijkse
factuur.
Wie een nabestelling wil doorgeven, gebruikt hiervoor het passend, wit blaadje.
Lees aandachtig de instructies.
Er is GEEN ENKELE aankoopverplichting: wie de foto’s niet wenst, geeft ze gewoon terug.
Alle bestelformulieren worden opgehaald op vrijdag 30 /10 zodat we
zeker alle nabestellingen krijgen voor de kerstvakantie !
Veel mensen gebruiken dit immers als eindejaarsgeschenk ...
Koekenverkoop ( vanaf vrijdag 13 november )
Naar jaarlijkse traditie en met de eindejaarsfeesten in zicht... de koekenverkoop.
Ze komen er weldra aan ... de confituurtaartjes ... de fijne boterwafeltjes …het assortiment
koffie en ... de BROWNIES IN BOX !!
Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar de onderbouw. Vorig jaar was dit voor de
kleuterafdeling bedoeld.

Sint en Piet
Traditioneel komt Sint-Maarten op dinsdag 10 november naar onze school.
Hierbij zullen alle geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht
genomen worden.
De stoet en het begroeten van Sint-Maarten door het Sint-Maartenscomité gaat dit jaar niet
door.

De eerste schooldag

Al een tijdje geleden, maar we blikken graag nog eens terug naar de eerste schooldag.
Er werd toen een heel aanstekelijk dansje geoefend, nl. Jerusalema.
Een misviering in de klas.

Op onze kleine school is het mogelijk om de misvieringen te houden in een klas.
Lekker gezellig en dichtbij!

Jarigen juli & augustus.

De viering van de jarigen werd “gepimpt”. De rode loper werd uitgerold en de jarigen werden
feestelijk gekleed.
PROFICIAT AAN DE JARIGEN!

Dag van de sportclub op woensdag 16 september.

Iedereen in sportkledij naar school op deze dag van de sportclub.

Sociaal thema op onze school.

Een affiche zegt soms meer dan vele woorden!

Veldloop op het voetbalplein te Brielen.
Dankjewel meester Arnaud voor de prima organisatie van deze veldloop.
Iedereen vond het echt gezellig en we denken er zelfs aan om dit in de toekomst steeds zo te
organiseren.

Sportdag op school.

Een sfeerfoto van de picknick tijdens onze sportdag in Den Briel.

Schooljaar 2020-2021
DATA OM BIJ TE HOUDEN:
geplande activiteiten, vakantieperiodes en vrije dagen.

2 november t.e.m. 8 november 2020

Herfstvakantie

woensdag 18 november 2020
dinsdag 1 december 2020
vrijdag 11 december 2020
woensdag 16 december 2020

Pedagogische werkdag
start proefwerken L2 & L3
einde proefwerken L2 & L3
Oudercontact kleuter en rapportbespreking lager
➔ werkwijze is nog niet bepaald

21 december t.e.m. 3 januari 2021

Kerstvakantie

zaterdag 23 januari 2021

MAALTIJD T.V.V. DE SCHOOL

zaterdag 6 februari 2021

MAALTIJD T.V.V. DE SCHOOL → info zie boven

15 t.e.m. 21 februari 2021

Krokusvakantie

woensdag 17 maart 2021

Pedagogische werkdag

donderdag 1 april 2021

grootouderfeest → onder voorbehoud

5 april t.e.m. 18 april 2021

Paasvakantie

donderdag 13 mei 20201
vrijdag 14 mei 2021
zaterdag 22 mei 2020
zaterdag 29 mei 2021
maandag 31 mei 2021
dinsdag 8 juni 2021

Eerste communie / O.L.H.Hemelvaart→ onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie.
Vrije dag
Heilig Vormsel → onder voorbehoud, cfr. kerkfederatie.
SCHOOLFEEST → onder voorbehoud
vrije dag
opendeur kleuter → onder voorbehoud
start proefwerken ( t.e.m. 17.06) L1 & L2 L3
Oudercontact kleuter en rapportbespreking lager
➔ werkwijze is nog niet bepaald

woensdag 23 juni 2021
donderdag 24 juni 2021
dinsdag 29 juni 2021

Sportdag 2
Schoolreis → onder voorbehoud

