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Beste ouders,
Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm. Vanaf volgende week zal de
communicatie gebeuren via het platform “Gimme”. Uiteraard moeten we als
schoolteam nog groeien in de gebruiksmogelijkheden maar het belangrijkste
is dat de communicatie reeds van start kan gaan. We hebben reeds een activatietest met de
ouders van het tweede leerjaar B achter de rug en stelden vast dat dit zeer vlot verliep.
Hoe gaat dit in zijn werk? De klasjuf zal jullie eerstdaags uitnodigen per mail om jezelf te
activeren. Je wordt steeds stap per stap begeleid. Mocht je vragen hebben dan kan je terecht bij
de website van gimme zelf of samen met de juf zoeken naar de gepaste oplossing. Het wijst zich
echter vanzelf uit. We willen wel vragen dat jullie bij de activatie uw “rol” omschrijven als “mama
(papa) voornaam kind en eerste letter familienaam”. Zo zien wij bij het binnenkomen meteen over
welk kind het gaat.
Wellicht zitten er anderstalige ouders in de oudergroep van uw klas. Mochten zij hierrond vragen
hebben, dan kan u hen erop wijzen dat ze “Gimme” kunnen openen in hun eigen taal of ze
doorverwijzen naar de school. Samen kunnen we mekaar dan helpen van start te gaan met dit
platform. Veel succes!
Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan, wil het gemeentebestuur het
noodnummer kenbaar maken dat steeds gebeld moet worden bij een
(vermoeden van) besmetting van uw kind. Wanneer de school op de hoogte
is, zal dit door de school gebeuren. Toch kan het zijn dat de school niet
bereikt kan worden en dan mag u zeker niet nalaten de gemeente hiervan op de hoogte te
stellen. Het doel van dit nummer is om zo snel mogelijk te handelen bij een (vermoeden van)
besmetting op lokaal niveau. Het gratis nummer is 0800 23 310.
We krijgen ook regelmatig vragen omtrent het al dan niet naar school mogen komen bij
ziekteverschijnselen. Onze preventiedienst heeft een beslissingsboom doorgegeven die
opgesteld werd door Sciensano. Deze kan u als ouder helpen bij het maken van de juiste keuzes.
Let op want deze is anders dan deze voor de kleuters. Het bezoek van een dokter is vaak geen
overbodige luxe aangezien hij verder gaat bepalen of uw kind al dan niet naar school kan of mag.
Wij sturen kinderen naar huis die gewoon ziek zijn of meerdere kenmerken vertonen die zouden
kunnen wijzen op een covidbesmetting. De school neemt ook steeds de temperatuur van
kinderen die zich niet lekker voelen. Deze beslissingsboom is te vinden op de schoolwebsite
www.sintmichielschool.be op de thuispagina.
Preventieve luizencontrole
In samenwerking met het CLB vragen we thuis, na elke langere schoolvakantie, een
preventieve luizencontrole te doen met de nat-kam methode. Hoe je dit moet doen, vind
je terug in een filmpje op onze website bij opvoedingstips.
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Leerlingennieuws
Ondertussen kunnen we melden dat onze school reeds 23 nieuwe leerlingen gekregen heeft. We
zijn zeer blij met de aangroei van onze school. Dit houdt in dat er soms een bijsturing dient te
gebeuren. Hiervoor kunnen we niet rekenen op extra uren vanuit de overheid en zullen we dit
intern met het huidige lerarenteam moeten oplossen. Die extra uren krijgen we steeds een
schooljaar later. We willen dit toch wel even delen met jullie als verklaring voor mogelijke
verschuivingen in de toekomst.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van twee leerlingen, nl. Lukas en Gita
Grgic. Hun papa is op het einde van de vakantie plots overleden. Mama en de kinderen
zijn terug vertrokken naar hun thuisland Kroatië. We wensen hen daar een nieuwe en
hopelijk zorgeloze toekomst toe. Langs deze weg delen we onze oprechte deelneming
nog eens aan de ganse familie.
Oproep nabewaking
Graag willen we even de aandacht vragen voor volgende zaken.
ü Ouders die alleen lagere schoolkinderen komen ophalen doen dit via de bruine poort
of de parkpoort. We willen de drukte in het Zevensprongstraatje beperken.
ü Ouders die kinderen aan de bruine poort komen ophalen en te laat zijn, vragen we de
kinderen via het Zevensprongstraatje te komen ophalen aangezien niet opgehaalde
kinderen in de nabewaking blijven aan de andere kant van de speelplaats. Indien de
bruine poort na 15.35 uur dicht is, betekent dit dat u via het Zevensprongstraatje uw
kind kan komen ophalen.
ü We willen ook vragen de uren van de nabewaking te respecteren. D.w.z. ten laatste
16.15 uur de kinderen komen ophalen. In het andere geval moeten ze naar Stekelbees
maar gezien de coronamaatregelen moeten de kinderen op voorhand ingeschreven zijn.
De bewakende leerkrachten moeten ook de klassen nog ontsmetten alvorens huiswaarts
te kunnen keren. Vandaar dat we met aandrang vragen de tijd te respecteren.
Bij het begin van dit nieuwe
schooljaar willen we graag
opnieuw de aandacht vestigen op
het
verkeersveilig
en
milieuvriendelijk
naar
school
komen.
Op vrijdag 18 september nemen we met onze school deel aan de nationale STRAP-dag. Samen
met duizenden kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders ‘strappen’ we het schooljaar verder
op gang. We roepen daarbij iedereen op om de auto aan de kant te zetten en te voet, met de
fiets, step, skateboard, go-car,… al STRAPpend naar school te komen.
De STRAPdag zet de voordelen van naar school stappen of trappen extra in de verf: minder auto’s
in de schoolomgeving en aangename schoolroutes zijn een logisch gevolg.
Maar denk zeker ook aan de voordelen voor de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen.
Wij dragen alvast ons steentje bij en zullen ook met de kinderen verkeersactiviteiten plannen op
de speelplaats. Wie met rollend materiaal zoals fiets, go-cart, step,… kan komen… graag! Het
belooft een toffe verkeersdag te worden!
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Eerste bibbezoek.
ü maandag, 14 september ; 3de leerjaar
ü dinsdag, 15 september ; 2de , 5de en 6de leerjaar
ü vrijdag, 18 september ; 4de leerjaar
Schoolfotograaf
Donderdag, 17 september komt de schoolfotograaf langs op school. Deze dag zullen
individuele foto’s en klasfoto’s genomen worden.
De schoolfotograaf vraagt graag uw medewerking door;
• Uw kind(eren) geen fluoriscerende kledij te laten dragen.
• Eventueel een haarborstel/kam mee te geven (vanwege hygiëne mogen wij geen
borstel/kam voorzien of haren fatsoeneren).
Zij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) een leuk fotomoment te bezorgen! Dit alles gebeurt
volledig coronaproof volgens een protocol dat de goedkeuring gekregen heeft van het
ministerie.
Leerkrachten en directie
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