Mariakerke, 18 december ’20

Beste ouder
Vóór we de kerstvakantie en de feestdagen aanvangen, geven we jullie graag nog enkele
mededelingen mee.


We willen jullie graag bedanken om mee te helpen het coronavirus in te dijken. Door
het goed opvolgen van de regels is en blijft het mogelijk om onze school veilig opent
te houden.



Samen met jullie blijven we ons inzetten om de algemene regelgeving op te volgen.
Handhygiëne blijft hier een zeer belangrijke factor.
Zowel het wassen van de handen alsook het ontsmetten van de handen blijven we
zeker in de kijker zetten!
Er is op school voldoende kwalitatieve alcoholgel aanwezig maar de leerlingen van
de lagere leerjaren mogen ook handgel meebrengen van thuis.
Waarom?
omdat we extra willen inzetten op het vormen van een goede gewoonte in de
huidige maatschappij om handen op regelmatige tijdstippen te ontsmetten
om bij het aankomen op school filevorming te vermijden bij het ontsmetten van
de handen



In functie van de verdere inperking van het virus en om onze schoolwerking na de
vakantie veilig te stellen vragen we jullie
- de regels in de vakantie goed op te volgen
- het reizen te beperken
- BELANGRIJK!
Volg het nieuws goed op i.v.m. een eventuele verlenging van de vakantie.
De leerlingen krijgen op vrijdag 18.12.20 dan ook alle werkboeken
mee voor mocht er na de vakantie worden geschakeld naar
digitaal onderwijs.
We houden jullie via GIMME op de hoogte.



‘Nieuwbouw’- nieuws uit de Eeklostraat:
- door vertraging van buitenlandse leveringen is er enige vertraging in de afwerking
van de nieuwbouw
- de eetzaal zal ten vroegste eind januari in gebruik genomen kunnen worden

 Rode Neuzenactie:
Aan iedereen een welgemeend ‘dankjewel’ om de actie zo goed te steunen!
De opbrengst is een groot succes:
- voor de afdeling Eeklostraat: 2504.50 euro
de opbrengst gaat naar een mooie bib/leesruimte
- voor de afdeling Casierlaan: 2753.00 euro
de opbrengst gaat naar sportmateriaal en sportinfrastructuur voor de
speelplaatsen
Hou de komende maanden zeker onze facebookpagina in de gaten.
Hierop zullen we zeker foto’s plaatsen van de aangekochte materialen.

.


Kerstvakantie:
van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 03 januari 2021



Pedagogische studiedagen:
- afdeling Eeklostraat: woensdag 6 januari 2021
- afdeling Casierlaan: woensdag 13 januari 2021
- BELANGRIJK!
Opvangproblemen op de pedagogische studiedag?
VZW Muzaïek zorgt op school voor een leuke ochtend.
Extra info zoals prijs, aantal plaatsen en inschrijving volgt via een aparte brief
op GIMME.

 Rapport 2:
- zal worden meegegeven op vrijdag 29.01.2021
- dit uitstel is er omwille van de korte periode tussen herfst- en kerstvakantie
- oudercontacten rapport 2 zullen doorgaan van 1 tot 12 februari 2021
- deze zullen weer georganiseerd worden via Teams
- jullie zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen
 Krokusvakantie:
van maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021
 Naschoolse activiteiten op onze school:
- door externe partners (muziekschool, kinderyoga)
gaan voorlopig nog door
- door het eigen leerkrachtenteam (Frans, Engels, sportactiviteiten,…)
kunnen nog altijd niet doorgaan
Deze mededelingen zijn ook terug te vinden op de website: www.dewijzeeik.be.

Probeer van de eindejaarsdagen toch een feest te maken.
Geniet in jullie gezinsbubbel en blijf met zijn allen gezond.

We wensen iedereen een prettig eindejaar en een vreugdevol 2021!
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