NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Activiteiten DECEMBER
di

1

Team lager
LO

Digitale personeelsvergadering
Fruitdag

do

3

KW/KS

De sint brengt een coronaproof bezoek in de
kleuterafdelingen Station en Woubrechtegem

vr

4

KK
4A

De sint brengt een coronaproof bezoek aan de kinderen
van de hoofdschool
Muzische project ‘Kunstkuur’ i.s.m. de kunstacademie

di

8

LO

Fruitdag

wo

9

Bestuur

Digitale vergadering Raad van Bestuur

vr

11

4B

Muzisch project “Kunstkuur” i.s.m. de kunstacademie

ma

14

Beleid kleuter

Digitale nascholingsdag rond educatieve functie i.s.m.
hogeschool Odisee Brussel

di

15

Team kleuter
5A-5B-6A-6B
1 A-1B-5A-5B
Lager

Digitale personeelsvergadering
Zwemmen (onder voorbehoud)
Medisch onderzoek op school
Fruitdag

wo

16

Beleid

Digitaal overleg met pedagogische begeleidingsdienst

vr

18

Lager

Puntenrapport
Muzisch project “Kunstkuur” i.s.m. de kunstacademie

za

19

Begin kerstvakantie t.e.m. zondag 3 januari

vr

25

Zalig Kerstmis

vr

1 jan

Gelukkig Nieuwjaar !!!

KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station
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Goed om weten
CORONAFASE ORANJE voor onderwijs
De huidige coronamaatregelen ( onderwijs in code oranje ) blijven van kracht. Dat betekent dat tot
nader orde o.a. de zwemlessen zijn opgeschort (mede ook door werken aan het zwembad) , de extra
muros-activiteiten niet doorgaan, de leerlingen van de lagere klassen hun boterhammen in de
klassen eten en dat alle fysieke overlegmomenten met derden eventueel digitaal doorgaan.
Intern volgen we de voorschriften op met betrekking tot handhygiëne, het dragen van een
mondmasker (volwassenen) en de ventilatie/verluchting van de lokalen.
Om redenen van voldoende verluchting kan een extra trui voor de leerlingen beslist geen kwaad.
WENSKAARTENverkoop (zie mail van vrijdag).
Bestelling van wenskaarten?! . Dat kan nog tot en met 6 december via onderstaande link

https://forms.gle/tjZJqgPTypGmPscy5
Bestellen kan rechtstreeks online met inschrijvingsformulier. Betalen doe je liefst onmiddellijk ook
per overschrijving op rekeningnummer BE 96 7371 3110 1405 ( t.a.v. Oudercomité VBSH ) met
vermelding van ‘je naam + ev. naam leerling/klas ’
OUDERCONTACTEN kleuteronderwijs
De fysiek geplande oudercontacten voor 1ste-2de kleuterklassen op donderdag 17 december
worden wegens de huidige coronamaatregelen (fase oranje) voorlopig opgeschort en verschoven
naar latere datum in januari- december (toelating fysieke afspraken in code geel). Uiteraard kunnen
ouders in fase oranje steeds via mail/telefoon terecht bij de klasleidster. De school wil de
communicatie via digitale weg met ALLE ouders verder beslist onderhouden.
Momenteel verlopen overleggesprekken met school, ouders, CLB en externen via digitale weg.
NIEUWS VAN HET OUDERCOMITE
De geplande activiteiten van het oudercomité in het eerste trimester (herfstwandeling en kerstmarkt)
zijn wegens corona niet doorgegaan. Hopelijk kunnen afhankelijk van de coronasituatie in het
tweede semester nog ouderactiviteiten worden gepland. We houden jullie op de hoogte. Voorlopig
ondersteunt het oudercomité de online wenskaartenverkoop en het AFHAAL-eetfestijn op 30 & 31
januari (o.v.). Nieuwe ouders die willen aansluiten bij het oudercomité kunnen alvast hun naam
doorgeven per mail aan philippemortier@hotmail.com of sabrina.delange@sint-paulus.be

Klasnieuws
KUNSTKUUR
De komende drie schooljaren mogen de 4de en de 5de
leerjaren genieten van een “kunstkuur” in de academie : een
professionele kunstenaar deelt maandelijks, gedurende een
volledige dag, zijn expertise met onze leerlingen. Rond het
thema 'oorlog en vrede' maakte het 5de leerjaar het Chinese
terracottaleger na.
Resultaat: prachtige beeldhouwwerken van onze vijfdes!
Meer info en foto’s van onze activiteiten kan je bekijken in onze facebookgroep ‘t vijfde - VBSH.

Nieuwsbrief VBSH

|

2

