Vrijdag 12 februari 2021
Code oranje na krokusvakantie
Carnaval - Vastenperiode
Pedagogische studiedag woe 10 maart
Afvalproject - leerlingenparticipatie - D’japo
Beste ouders
Graag willen we - nog net voor de krokusvakantie - een aantal zaken met jullie delen:
Code oranje na krokusvakantie
geen nieuwe maatregelen of wijzigingen.
De coronacijfers in Vlaanderen zijn beter dan de meeste regio's
in Europa. Maar voorzichtigheid blijft geboden. De
cijferevolutie – in de maatschappij en de scholen – wordt op de
voet gevolgd: strikter wanneer nodig, soepeler zodra het kan
( uit Schooldirect )
Carnaval – Vastenperiode
Deze namiddag vierden we de apotheose van onze carnavalsweek.
Ondanks de koude ( beetje korter buiten! ) paradeerden onze
kinderen over onze carnavals-catwalk. Op de deuntjes van ‘stampen
met de voetjes’ of ‘en ik vlieg’ dansten en sprongen de kinderen
uitbundig in het rond. We zijn blij om zoveel gelukkige kinderen te
zien, carnavalstradities mogen niet bezwijken onder de druk van het
virus! Bekijk alles zeker op Gimme of schoolwebsite. Dank je wel aan
het oudercomité om de confetti te ruilen dit jaar voor een
coronaproof smartiesdoosje voor ieder kind, lekker … echt lekker!

De diepere betekenis van carnaval brengt ons naadloos bij de vastenperiode die loopt van
Krokus tot Pasen. Coronagewijs zijn we precies in één lange vastenperiode beland. Maar er is
licht aan het eind van de tunnel. Pasen – het feest van de Verrijzenis van Christus – ligt in het
verschiet! Op school zal de vasten als volgt aan bod komen:
-

Tijdens de lessen godsdienst zijn er themalessen rond de vasten en Broederlijk Delen:
‘Delen doet goed’.
We organiseren een kijktafel in de gang voor de kinderen: www. geloventhuis.be
We houden op vrijdag 2 april een sobere maaltijd:

-

We rekenen dan naar gewoonte een warme maaltijd aan ( €2,75 voor kleuter, €3 voor
lager ) en storten dit bedrag door naar Broederlijk Delen. De kinderen eten die dag de
gekende boterhammen en tomatensoep met balletjes. Dit is een groeps-verbindend
moment met de klasbubbel en tegelijk een blijk van solidariteit met het Zuiden. We
hopen dat alle kinderen daaraan kunnen/mogen deelnemen.
Sommige klassen houden ook een vastenwandeling met de klasbubbel, info volgt vanuit
de klas.

Pedagogische studiedag woe 10 maart
Vergeet deze dag niet met stip in jullie agenda te zetten want dan is er GEEN SCHOOL!
De leerkrachten hebben dan studiedag rond breed evalueren en rapporteren.
Als je kind die dag gebruik wil maken van de opvang in DE VLINDER in Zomergem vraagt men
om in te schrijven. Alle geregistreerde ouders op het ouderportaal van de BKO krijgen nog een
code toegestuurd daarvoor!
Afvalproject - leerlingenparticipatie - D’japo
Ondertussen is ons duurzaamheidsthema afval vlot op gang getrokken.
Dit konden jullie zeker ook meevolgen op Gimme ( in archief  foto’s en filmpjes rond afval +
werkplaats duurzaam Beke ).
Het leerlingenpanel wordt gevormd en zal als volgt verder gaan:
 8 MAART Sessie 1: 3L – 6L door Djapo – trajectbegeleiding.
 15 MAART Sessie 2: 1L – 2L door Juf Ann en Juf Fien ( werkvormen jongere kinderen)
Er volgen dan later nog twee sessies voor opvolging en evaluatie. Daarbij worden de ouders
zeker ook nog betrokken!

We wensen aan iedereen een fijne krokusvakantie toe. Tot maandag 22 februari!

Directeur Gonda en schoolteam Beke

