Vrijdag 23 oktober 2020.
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Update corona: basisonderwijs naar code oranje
Het onderwijs schakelt ook voor het basisonderwijs over naar code oranje. Voor onze school start dit vanaf
volgende week maandag 26 oktober. Zo kunnen we eind volgende week een aantal zaken evalueren en
indien nodig bijsturen na de herfstvakantie.
De school blijft volledig open, m.a.w. leerlingen komen voltijds naar school.
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 maandag wel terug in
de refter met als toegang de deur bij het gemeentehuis ! Ouders dragen een mondmasker wanneer ze hun
kind brengen en ophalen.
Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle sportlessen behouden.
Ook de zwemlessen kunnen voorlopig blijven doorgaan. Dit is afhankelijk of zwembad Ieper 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 ( bv. CLB, ondersteuners, stagiaire, …. ). Ouders mogen
de school niet betreden zonder toelating van directie of bij zijn afwezigheid met toelating van het
secretariaat.
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 voorlopig niet meer doorgaan.
Eigen picknick of warme maltijden eten op school blijft mogelijk, maar alle kinderen die vanaf volgende
week tijdens de middagpauze op school blijven zullen een vaste plaats krijgen in de refter. Dit heeft als
gevolg dat de kinderen OFWEL boterhammetjes eten op school OFWEL kiezen voor een warme
maaltijd. Een combinatie van de twee is niet meer mogelijk. Op deze manier kunnen we voor alle kinderen
een vaste stoel reserveren.

SCHOOLFOTO’S
Vandaag of maandag krijgen de kinderen de foto’s mee naar huis.
- Gelieve tegen

ten laatste donderdag 29 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 donderdag 29/10 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 !!

Sint-Maarten en Zwarte Piet
Traditioneel komt Sint-Maarten met zijn Zwarte Pieten op 10 november naar Elverdinge. Ook in dit
bijzondere jaar heeft de Sint beloofd dat hij zal proberen om ons dorp te bezoeken. Het Sint-Maartenscomité
Elverdinge is volop bezig aan de voorbereidingen van Zijn komst. Om alles zo veilig mogelijk te laten
verlopen … zeker onderstaande lezen … zodat je op de hoogte bent van alle
maatregelen.
Op dinsdag 10 november proberen Sint en Piet langs te komen op school, maar
misschien gooit de coronadreiging wel roet in het eten. Het worden in ieder geval
spannende tijden voor onze kinderen.
Tijdens dit bezoek zal uw kind / zullen uw kinderen al het traditionele zakje met
snoepgoed ontvangen. Daarbij zullen alle geldende maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus in acht genomen worden.
De stoet en het begroeten van Sint-Maarten in OC Den Elver gaat dit jaar
niet door. Toch laten we het feest op Sint-Maartensavond dat altijd voor
een gezellige sfeer in ons dorp zorgt niet zomaar voorbij gaan. De Sint
trekt daarom met zijn Pieten doorheen het hele dorp langs zoveel mogelijk
huizen. Zijn parcours zal er als volgt uit zien. Exacte tijdstippen kunnen
we u helaas nog niet meegeven:
-

Start omstreeks 17u30 in de Boezingestraat.
Tuinwijk – Heidestraat – Sint-Jorisstraat – Boezingestraat
Veurnseweg – Klijtestraat – Zomerbloemweg - Veurnseweg
D’Ennetieresplein – Vlamertingestraat – Warande
Sint-Livinusstraat – Bourgondiëstraat – Hanebroekweg –
Brouwerijweg
Mogen we u met aandrang vragen om voor uw eigen huis te blijven
staan wanneer de Sint langskomt en ten allen tijde 1,5 meter afstand te
houden met Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten. Het is zowel voor ouders
als voor kinderen verboden de Sint te volgen wanneer hij in uw straat is
langsgeweest. De politie zal hier mee op toezien.
Woont u buiten het hierboven beschreven parcours? Dan kunt u de Sint begroeten op de plaats langs het
parcours dat het dichtst bij uw eigen huis gelegen is. Respecteer hierbij ook steeds de nodige afstand. Ook
het dragen van een mondmasker is verplicht.

Actie Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen…
Ook dit schooljaar grijpt onze school de kans om, via de Ieperse bibliotheek,
aan de actie kinder- en jeugdjury deel te nemen. De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
brengt kinderen in contact met recente Vlaamse jeugdliteratuur en laat hen deze beoordelen.
Enkele leerlingen vormen een leesgroep die hun beoordeling over verschillende, gelezen boeken bespreken.

GEZOCHT!

GEZOCHT!

GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT !
Lesgever/Lesgeefster schaken

GEZOCHT!

Wie iemand kent of hiervoor zelf interesse heeft, mag dit mailen naar
basisschool@vbselverdinge-brielen.be .
Van zodra we iemand gevonden hebben, kunnen de schaaklessen plaatsvinden.

Actie helmop fluotop in het lager … na de herfstvakantie

… door oudercomité
zie

www.helmopfluotop.be

Kalender
31 oktober t.e.m. 8 november
dinsdag 10 november
woensdag 11 november
vrijdag 13 november
woensdag 18 november
zondag 22 november
dinsdag 24 november
dinsdag 24 november
dinsdag 1 december
vrijdag 11 december
maandag 14 december
woensdag 16 december
woensdag 16 december
donderdag 17 december

herfstvakantie
Sint-Maarten en Zwarte Piet op bezoek in Elverdinge
Wapenstilstand / vrije dag
start koekenverkoop
pedagogische werkdag
voorleesfeest DF Elverdinge i.s.m. oudervereniging … onder voorbehoud
Start is voorzien om 14u30 – info volgt
american games voor 5de en 6de leerjaar te Ieper
( onder voorbehoud – dit wordt afgelast indien verder code oranje ! )
toneel voor eerste en tweede leerjaar “ En braaf zijn …”
( onder voorbehoud – dit wordt afgelast indien verder code oranje ! )
start proefwerken
einde proefwerken
oudercontact kleuter … werkwijze is nog niet bepaald
rapportbespreking lager … werkwijze is nog niet bepaald
netbaltornooi 5de en 6de leerjaar
( onder voorbehoud – dit wordt afgelast indien verder code oranje ! )
terugkomdag oud-leerlingen 6de leerjaar
( onder voorbehoud – dit wordt waarschijnlijk afgelast indien verder code
oranje ! )

