Dinsdag 26 oktober 2021.

INFORMATIESPROKKEL 195
Corona – wat na de herfstvakantie ?
MONDMASKERPLICHT - De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november opnieuw een
mondmasker op school. Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten
vermijden. Leraren van het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker als ze niet voldoende afstand kunnen
houden.
TEST- EN QUARANTAINESTRATEGIE – Vanaf 8 november worden enkel leerlingen getest met
symptomen. Zijn er 4 of meer besmettingen in één week dan zal deze klas voor één week in quarantaine
geplaatst worden.
OUDERS EN DERDEN OP SCHOOL – We moeten de aanwezigheden van ouders en derden op school
beperken tenzij het essentieël is. Dan kan er via de klasleerkracht of het secretariaat toestemming gevraagd
worden aan de directie. Bij goedkeuring geldt wel een mondmaskerplicht.

Veldloop
Op woensdag 22 september trokken een 20-tal sportieve kinderen naar Ieper voor de jaarlijkse
scholenveldloop. Voor de meesten met de Olympische gedachte “Deelnemen is belangrijker dan winnen” in
het achterhoofd, maar voor Laurens ( 1ste plaats) en zus Ileen (2de plaats) duidelijk niet. Tijdens de eigen
veldloop in Elverdinge bleek al dat ze alle twee in bloedvorm zaten en piekten naar deze veldloop.
Een dikke proficiat aan alle sportieve kinderen van onze school. En hou de kalender in het oog, want er
komen nog kansen om op woensdagnamiddag deel te nemen aan een sporttornooi.

Koekenverkoop (vanaf maandag 15 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
Op woensdag 10 november verwachten wij hoog bezoek …
De lieve Sint-Maarten en gekke Zwarte Piet zijn van plan om alle klassen te bezoeken… en ze hebben
beloofd heel wat lekkers mee te nemen….

Woensdagavond 10 november verzamelen we dan voor de Sint-Maartensstoet die vertrekt in de
Tuinwijk om om 17u30 … onder voorbehoud nieuwe richtlijnen Sint-Maartenscomité
Alle kinderen van onze school ( al dan niet wonend in Elverdinge ) zijn zeker welkom!!!

Actie Leesjury Vlaanderen…
Ook dit schooljaar grijpt onze school de kans om, via de Ieperse
bibliotheek, aan de leesjury deel te nemen. De leesjury 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

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.

Met minder afval naar school!
Ook wij willen ons best doen om de afvalberg te verkleinen, u doet toch ook mee ?

Geef je kinderen een brooddoos mee in plaats vanboterhammen in (aluminium) folie.
Geef je kinderen een genaamtekende drinkbus, liever dan water in plastic flesjes.
Beperk verpakte tussendoortjes; fruit is gezonder en de restjes zijn
composteerbaar. Koek, noten, fruit & groenten kunnen in een
genaamtekend doosje!

ALVAST BEDANKT !

GEZOCHT!

Dit jaar zal het grootoudersfeest in de maand november
niet doorgaan wegens de huidige coronadreiging.
We houden jullie op de hoogte wanneer we een nieuwe
datum prikken. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Kalender november – december
1 november tot 7 november

Herfstvakantie

Maandag 8 november

Last Post voor het 5de en 6de leerjaar te Ieper

Dinsdag 9 november

Toneel voor het 5de en 6de leerjaar: “De binnenkamer van Binta”

Woensdag 10 november

Sint-Maarten en Zwarte Piet op bezoek in Elverdinge

Donderdag 11 november

Wapenstilstand

Vrijdag 12 november

Vrije dag

Maandag 15 november

START koekenverkoop

Dinsdag 16 november

Creatief schrijven voor 5de en 6de leerjaar
Organisator = Creatief Schrijven vzw

dankzij financiële steun Davidsfonds Elverdinge
Woensdag 17 november
Dinsdag 7 december

Pedagogische werkdag
Zwemmarathon
Start proefwerken

Maandag 13 december

American games voor het 5de en 6de leerjaar te Ieper … onder voorbehoud

Vrijdag 17 december

Einde proefwerken

Maandag 20 december

Oudercontact kleuter

Woensdag 22 december

Rapportbespreking lager

Woensdag 22 december

Netbaltornooi 5de en 6de leerjaar

27 december tot 9 januari

Kerstvakantie

