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Beste ouders
Met deze gebundelde informatie voor de periode tussen de herfst- en kerstvakantie staan we intussen op
de drempel van code ‘oranje’ binnen het basisonderwijs. De actualiteit haalt ons dagelijks in en elke
genomen beslissing wordt kort nadien aangevuld of vervangen door een nieuwe maatregel. We zijn er ons
van bewust dat het voor ouders een hele opgave is om tussen de vele maatregelen ook deze van de school
nog duidelijk voor ogen te houden.
Even ter herinnering: de afspraken rond code oranje werden per mail bezorgd op vorige vrijdag maar we
nemen ze ook nog even hier in op. De grootste wijziging is dat de Vlaamse minister van onderwijs intussen
heeft beslist om de herfstvakantie te verlengen tot en met woensdag 11 november. U ontving hierrond
ook al een mailbericht met de mogelijkheid om uw kind die dagen in IBO Kakelbont te laten opvangen als u
dit wenst.
In de kalender vindt u de activiteiten terug die wel nog kunnen plaatsvinden maar voor de volledigheid
hebben we geplande ook laten staan met ernaast de vermelding: ‘afgelast’ omwille van de alom gekende
reden uiteraard. Nu het zwembad Lago ook tot minstens 19 november gesloten blijft, is er voor de
leerlingen die op dinsdagnamiddag of vrijdagnamiddag een zwembeurt hadden een extra-gymles. Merk
op: op vrijdagnamiddag hebben beide klassen L3A&L3B elk een extra-gymles ook al staat maar 1 klas
gepland die ging zwemmen.
We wensen van harte dat alle kinderen, hun ouders, broers, zussen en familie mogen gespaard blijven van
het coronavirus of andere ziekten en hopen met zijn allen dat de besmettingscurve vlug mag afnemen
zodat het gewone leven weer kan terugkeren.
Als u tijdens de herfstvakantie iets te melden heeft i.v.m. een coronabesmetting en de school hiervan op de
hoogte wenst te brengen, wil dit dan uitsluitend via dit mailadres doen:
sint-lodewijkscollege@basisschoolgistelsesteenweg.be
Namens het schoolteam,
Marc Slosse, directeur

Stefaan Vanroose, pedagogisch directeur

CORONANIEUWS N.A.V. CODE ORANJE VOOR BASISSCHOLEN
ALGEMEEN
-

-

De school blijft open. Alle kleuters en kinderen van de lagere school zijn voltijds
welkom op school.
Wie zich ziek voelt blijft thuis.
Als kinderen in de loop van de dag ziek worden, verwittigen we de ouders en haalt u uw kind op.
Ouders zijn slechts beperkt toegelaten op school. Enkel de inkomhal blijft toegankelijk voor het afzetten van
kinderen en om het secretariaat of de directie te kunnen bereiken.
Ouders die een leerkracht wensen te spreken, kunnen een afspraak maken via het secretariaat (050/40 68
90). Ook voor inschrijvingen of rondleidingen wordt steeds vooraf een afspraak gemaakt.
Oudercontacten worden digitaal georganiseerd tenzij de aard van het gespreksonderwerp dit moeilijk
toelaat.
Het mondmasker, voldoende afstand bewaren en een goede handhygiëne zijn verplicht voor alle
volwassenen die de school betreden.
Alle uitstappen, bezoeken en activiteiten buiten de school worden vanaf de herfstvakantie voor onbepaalde
tijd opgeschort.
Zwem- en gymlessen blijven voorlopig doorgaan. Wijzigingen in het uurrooster zijn niet uitgesloten.
Er is zoals gewoonlijk studie en naschoolse opvang in Kakelbont.
Traktaties voor verjaardagen kunnen alleen met individueel verpakte versnaperingen of cadeautjes (bv.
geen grote cake…).
De klassen worden goed geventileerd. Daarom voelt het er soms frisser aan. Voorzie een extra trui of
fleece die in de klas mag blijven. Zo kan uw kind van de lagere school zelf beslissen wanneer het dit nodig
heeft.
Een grootouderfeest kunnen we dit jaar niet organiseren. De grootouders mogen wel een verrassing
verwachten!

Kleuterschool
Brengen van kleuters
Gistelse Steenweg
-

-

Een kleuterjuf onthaalt elke morgen vanaf 8u. en elke middag vanaf 13u. de kleuters. Dit gebeurt op het
einde van de inkomhal. Ouders gaan niet verder in het gebouw. We gaan hier terug naar de regeling zoals
in mei/ juni van vorig schooljaar. Volg de bewijzering a.u.b.
Ouders die na 8.25u. komen moeten zich aanmelden op het secretariaat. Mogen we vragen om de kinderen
op tijd te brengen om overlast te vermijden?
Kleuters die ’s morgens voor 8u. in Kakelbont verbleven worden met een begeleide rij naar de school
gebracht

Blijmare
- De kleuters worden op de speelplaats afgezet en opgehaald. De ouders komen niet in het gebouw.
Afhalen van kleuters
-

’s middags en ‘s avonds
De ouders komen de kleuters op het einde van de inkomhal afhalen. Een kleuterjuf wacht de ouders daar
op.
Gelieve bij het wachten in de inkomhal de afstand te bewaren.

Lagere school
Brengen van kinderen van de lagere school
-

-

Gistelse Steenweg
De ouders kunnen de kinderen via de inkomhal aan de gang naar de speelplaats afzetten. De gang zelf is
niet toegankelijk voor ouders.
Toegang via het kleine poortje dat rechtstreeks op de speelplaats uitgeeft blijft ook mogelijk.
Kinderen die ’s morgens voor 8u. in Kakelbont verbleven worden met een begeleide rij naar de school
gebracht
Koude Keukenstraat
De kinderen worden aan de poort afgezet. Ouders gaan niet binnen in het gebouw.

Afhalen van kinderen van de lagere school
Gistelse Steenweg
-

De kinderen worden enkel afgehaald via het kleine poortje. De ouders kunnen op de speelplaats wachten.
Kinderen die naar Kakelbont moeten worden met een begeleide rij naar daar gebracht.

-

Koude Keukenstraat
De ouders wachten buiten de poort.

Middagpauze
-

Kinderen kunnen verder op school blijven eten. Ook een warme maaltijd blijft mogelijk. Om de druk over
de middag verder aan te kunnen vragen we wel dat ouders die dit kunnen (bv. door thuiswerk) de kinderen
zoveel mogelijk over de middag thuis laten eten.

Naschoolse activiteiten
-

De naschoolse activiteiten voor L1 en L3 gaan verder door.
Voor de activiteiten die door externen georganiseerd worden (vb. Octopus) wordt u rechtstreeks door de
organisatie op de hoogte gebracht.

Zieke kinderen en kinderen in quarantaine
-

-

We willen zorgen voor de kinderen die langere tijd thuis in quarantaine zitten of ziek zijn. Ze krijgen een
pakket met taken mee waaraan ze zelfstandig kunnen werken. Elke week is er ook een videocontact met
iemand van het zorgteam waarbij bijkomende uitleg over de te maken taken kan gegeven worden.
Kinderen van ouders die getest worden moet niet thuis blijven in afwachting van het testresultaat. Enkel in
het geval de huisarts oordeelt dat het om een vermoedelijk geval gaat. Dan wordt dit beschouwd als
positief geval en start de tracing en de quarantaine nog voor het resultaat gekend is.

ACTIVITEITENKALENDER
VERLENGING HERFSTVAKANTIE OMWILLE VAN
CORONAPANDEMIE: Opvang in Kakelbont mogelijk

Maandag 9 nov.
Dinsdag 10 nov.
Woensdag 11 nov.

● Wapenstilstand: Vrije dag

Donderdag 12 nov.

●

INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS: hierdoor kunnen
peuters die tot en met 12 mei 2018 geboren zijn instappen.

● VM: L1/L5: CLB op school: Vaccinatie
Vrijdag 13 nov.

● L3A&B: extra gymles i.p.v. zwemmen

Maandag 16 nov.

● NM: L3/L4: Toneel ‘Badaboum’ AFGELAST

Dinsdag 17 nov.

● Extra gymles i.p.v. zwemmen L6A/L6B/L5B
● Ouderraad 2 → AFGELAST

Woensdag 18 nov.

● Start fruitbedeling ‘Oog voor lekkers’ (zie artikel
verder)

Donderdag 19 nov.
Vrijdag 20 nov.

●
●
●
●
●

VM: L4: Alles met de bal AFGELAST
VM: L5: Bezoek archeoloog AFGELAST
L1/L2/L3/L4/L5/L6 Groeirapport 2
L3A&B : extra gymles i.p.v. zwemmen
L4: Uitstap Diksmuide AFGELAST

DE HUIDIGE MAATREGEL OM DE ZWEMBADEN TE SLUITEN LOOPT ZEKER TOT DEZE
WEEK. INDIEN DE MAATREGEL VERLENGD WORDT, WORDEN DE GEPLANDE
ZWEMBEURTEN VERDER VERVANGEN DOOR EEN EXTRA GYMLES. OP VRIJDAG HEBBEN
ZOWEL 3A ALS 3B DAN EEN EXTRA-GYMLES.
Dinsdag 24 nov.

● VM: K2/K3: Toneelvoorstelling ‘Akke Akke Tuut’
AFGELAST
● Zwemmen L5A/L4A/L4B
● 16.30u.: K1/K2/K3 BL&GS oudercontact: DIGITAAL
→ u ontvangt een inschrijflink hiervoor per mail

Woensdag 25 nov.

● NM: L5/L6: MOEV Hockeytornooi voor ingeschreven
leerlingen L5/L6 in sporthal Koude Keuken AFGELAST

Donderdag 26 nov.

● VM: K2 BL: CLB: Inhaalonderzoek
● NM: L5: American games AFGELAST
● 16.30u.: K1/K2/K3 BL&GS oudercontact: DIGITAAL
→ u ontvangt een inschrijflink hiervoor per mail

Vrijdag 27 nov.

● VM: K2 GS: CLB: Inhaalonderzoek
● L3B: Zwemmen

Dinsdag 1 dec.

● Zwemmen L6B/L5B/L6A

Woensdag 2 dec.

● NM: L4/5/6: MOEV Freerunning Sporthal Assebroek
voor ingeschreven leerlingen L4/L5/L6 AFGELAST
● L4/5/6: Sint op school

Donderdag 3 dec.

Vrijdag 4 dec.

● L5/6: Start proefwerken
● K1/2/3 & L1/2/3: Sint op school
● K 3/2A&B: bezoek aan de Sint in kasteel Tudor
AFGELAST
● BL: Sint op school (NM)
● L3A: Zwemmen

Maandag 7 dec.

● L4: Start proefwerken

Dinsdag 8 dec.

●
●

Zwemmen L4A/L4B/L5A
Slotles naschools sport voor L1 (later dan eerst gepland
omwille van 2 weggevallen beurten)

Vrijdag 11 dec.

Ma. 14 dec.

Di. 15 dec.

● 20.00u: Ouderraad 2: DIGITAAL
● Zwemmen L3B
● Laatste dag proefwerkperiode L4/5/6
● L1/L2/L3 Groeirapport 3
● L4/L5/L6 Trimesterrapport
● VM: L5/6 Muziekvoorstelling Iedereen Klassiek op
school AFGELAST
● L: VANAF VANDAAG TOT AAN KERSTVAKANTIE
GEEN STUDIE MEER. WEL OPVANG VIA
KAKELBONT. (🡪 inschrijving: zie www.ibokakelbont.net)
● Zwemmen L5B/L6A/L6B
● Start van naschoolse sport voor L2 (inschrijfmogelijkheid
via mail)

● 16.30u.: L1/L2/L3/L4/L5/L6 Oudercontact DIGITAAL

Woe. 16 dec.

● 9.00u: Kom-& kijkmoment GS en BL.
● NM: MOEV netbaltornooi voor ingeschreven
leerlingen L5/L6 AFGELAST

Do. 17 dec.

● 16.30u.: L1/L2/L3/L4/L5/L6 Oudercontact DIGITAAL

Vrij. 18 dec.

● VM: L1-6: Advents- en Kerstviering in de klas
● Zwemmen L3A

Maandag 21 dec.
tot en met zondag
3 januari 2021

KERSTVAKANTIE

Maandag 4 januari

INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS







GEEN SCHOOL VOOR ALLE KINDEREN/OPVANG IN
KAKELBONT(🡪 inschrijving: zie www.ibokakelbont.net)

Oudercontacten K&L: de oudercontacten voor ouders van een kleuter en lagereschoolleerling vinden in
november/december digitaal plaats. Om ouders de kans te geven dit digitaal contact goed te kunnen
plannen voorzien we telkens de mogelijkheid om zowel op dinsdag als donderdag een afspraak te maken: u
duidt via de link die volgt zelf het tijdstip en de dag aan die voor u past.
Dankzij subsidies van Oog voor lekkers kunnen we vanaf woensdag 18 november 10 woensdagen op een rij
een gratis stuk fruit aanbieden aan alle kleuters (uitgezonderd K1A) en lagereschoolleerlingen. Ouders die
achteraf een fruitabonnement voor de resterende woensdagen willen afsluiten voor hun kind(-eren) krijgen
hiertoe de kans in de tweede helft van januari 2021.
Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen van de school een gratis fluohesje mee om goed gezien van en
naar de school te gaan. Belfius sponsort deze fluohesjes en hopelijk dragen we op die manier bij om
kinderen veilig in het verkeer te laten stappen of fietsen.

