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U heeft er even moeten op wachten, maar in deze drukke dagen, met enkele geheel onverwachte
gebeurtenissen, hebben wij gekozen om er eerst voor te zorgen dat onze leerlingen het nieuwe
schooljaar vlot konden starten. Nu maken we tijd om u als ouder nog wat meer in te lichten over
enkele zaken.

DE EERSTE SCHOOLDAG
31 augustus: iedereen was toch wel een beetje zenuwachtig want morgen mogen (moeten?) we
weer naar school.
1 september: lachende gezichtjes en blinkende traantjes. Op onze school kon je ze die dag allebei
zien. Voor de nieuwe kleutertjes was het niet makkelijk om mama en papa zomaar te zien
vertrekken. Gelukkig waren de meeste kinderen wel blij dat ze weer naar school konden, maar
toch hadden ze wel wat zenuwen want ze kwamen bij een nieuwe juf of meester.
Op onze school startten we dit nieuwe schooljaar onder het motto: 'We springen het schooljaar
in'. Na anderhalf jaar rekening te moeten houden met allerlei niet zo leuke coronaregeltjes konden
ze nu weer volop als kind naar school en dat deden ze met een sprong op de trampoline. De ene
sierlijk vliegend door de lucht, de andere met een eenvoudig sprongetje en de kleinsten met een
beetje hulp van de ouders. De ouders mochten dan nog even napraten met een tasje koffie en een
koekje en tijdens de speeltijd konden de kinderen genieten van een gezonde knabbel (tomaatjes,
wortel) uit eigen schooltuin.
Het schooljaar is begonnen. Hopelijk wordt het nu een rustig jaar vol toffe lessen, leuke
activiteiten en onvergetelijke vriendschapsmomentjes. We springen er in !

CORONA IS NIET WEG !
We waren nog maar pas vertrokken of corona sloeg al toe op onze school. Vorig schooljaar bleven
we gespaard, maar nu moesten we jammer genoeg al vlug een klas in quarantaine plaatsen. Maar
we laten ons niet kennen. We hadden toch al plannen om in het 5de en 6de leerjaar meer met
‘Teams’ te werken. Onze ICT-juf Lien schakelde een versnelling hoger, zorgde voor een filmpje dat
iedereen op weg kon helpen en momenteel zijn de leerlingen van het 5de leerjaar en hun juffen
Annie en Ilse onze proefkonijnen. Het wordt misschien eerst nog een beetje zoeken en prutsen,
maar we zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. U hoort er nog wel van.
Maar de eerste schooldagen hebben ons dus ook verteld dat het coronavirus nog niet weg is.
Daarom doen we nogmaals een oproep:
- Ontsmet de handen aan de schoolpoort en was de handen na elk
toiletbezoek.
- Ouders: blijf voorlopig nog even buiten onze schoolpoort. Enkel als het
echt nodig is, kan u even binnenkomen. In de buurt van onze school (aan de
schoolpoort dus) draagt u steeds een mondmasker als u de kinderen brengt
of komt afhalen.
Als we met zijn allen ons best doen, kunnen we dat virus zoveel mogelijk tegenhouden. En als het
dan toch een kleine overwinning behaalt (zoals nu bij ons 5de leerjaar), dan moeten we niet zoeken
naar een schuldige. Niemand heeft 100% zekerheid om niet ziek te worden. We kunnen er alleen
maar ons uiterste best voor doen en dat moeten we met zijn alle doen.

JAARTHEMA
Op 1 september zijn we het nieuwe schooljaar ingesprongen, maar dat is niet ons thema waar we
het hele jaar zullen rond werken. We hebben er dit jaar voor gekozen om nog eens een
projectweek te organiseren. Dat wordt een week waarin de gewone lessen even de kast ingaan en
er enkel rond dat project gewerkt wordt. Als de ideeën een beetje gerijpt zijn en een passende
periode is gevonden, dan hoort u er meer van.

VERKEERSVEILIGHEID
Zoals elk jaar doen we ook een oproep om het veilig te houden in de buurt van onze
school. Parkeer de auto soms eens een beetje verder (op de Pastorieberg is er veel
parkeergelegenheid) en kom met je kind(eren) op een veilige manier naar de
schoolpoort. Gebruik het zebrapad om de straat over te steken en hou rekening met de
signalen van onze gemachtigde opzichters. Rij zeker niet te snel (maximaal 30 km per
uur).
We weten dat we op jullie kunnen rekenen om er een veilige schoolomgeving van te
maken. Het is belangrijk voor al onze kinderen en ook voor uzelf.

SCHOLENVELDLOOP
De vorige jaren organiseerde de sportdienst van de gemeente Oosterzele de scholenveldloop op
een woensdagnamiddag. Iedereen was vrij om deel te nemen of niet.
Omdat bewegen belangrijk is, gooit men het dit jaar eens over een andere boeg. De veldloop gaat
door tijdens de lesuren zodat alle leerlingen kunnen deelnemen. In de voormiddag zijn de
loopwedstrijden voor het 1ste t/m 4de leerjaar en in de namiddag kunnen de kinderen van het 5de
en 6de leerjaar zich met elkaar meten.
We weten dat we enkele goede lopers op onze school hebben, maar alles gebeurt met de
Olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ als belangrijkste startmotief.

SPORTCLUB NAAR DE SCHOOL
Nu we het toch over sporten hebben: op woensdag 29 september is er ‘breng je sportclub naar de
school’. Iedereen die aangesloten is, kan die dag in zijn sportkledij naar school komen. Wie in een
zwemclub zit (in je zwembroek naar school komen is toch wat moeilijk) en wie niet bij een
sportclub hoort, kan die dag gewoon sportieve kledij aantrekken.
We kijken uit naar die sportieve modeshow.
Hey, Kevin De
Bruyne, kom jij
ook in sportkledij?

Maar natuurlijk,
Matthias Casse.
Wegwijzertjes,
jullie toch ook?

WELKOM IEDEREEN
Tot slot van dit Wegwijzertje willen we iedereen nog eens heel erg welkom heten. Bedankt, beste
ouders, voor het vertrouwen dat u ons schenkt. Met het hele team zullen we ons uiterste best
doen om zo goed mogelijk voor uw kind(eren) te zorgen, zowel op het gebied van leren als op
sociaal vlak. Elk jaar opnieuw blijft het een uitdaging om dit te doen, maar ook nu hebben we er
heel veel zin in om ons beste beentje voor te zetten.
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons aan te spreken. Jullie zijn altijd welkom, maar
voorlopig (coronaregels) doet u dit misschien best nog via telefoon (09/362.68.17) of via mail
(directie@vbbdewegwijzer.be of ronny.delaruelle@vbbdewegwijzer.be). Tot later!
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