Nieuwsbrief
oktober

Boswandeling peuters
Eindelijk was het zover… op bosuitstap!
Onder een stralend zonnetje trokken we er met alle
kleuterklassen op uit.
Gewapend met een jas en regenlaarzen reden we
met de autobus op weg naar het bos te Houthulst.
De pret kon niet op!
Eenmaal aangekomen trokken we op
ontdekkingstocht, samen met de kleuters uit de
Annaklas.
Op het eerste brede pad ontdekten we de plassen
en de modder. Heerlijk... even mogen waden en
stampen in de modder… voorzichtig!
Dan stapten we verder het speelbos in.
We namen, op een spelende manier, de bomen
(het bos) waar: hoge bomen, lage bomen, dikke
bomen, dunne bomen, veel blaadjes op de grond,
omgewaaide bomen, en enkel paddenstoelen. We
raapten heel wat takjes voor in onze ontdektafel.
Na een rustbeurt op een
omgewaaide boom
smulden we onze lekkere
koek op en trokken we
weer energievol verder,
richting de autobus.
Juf Sofie

www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be
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Aanpassingen coronamaatregelen
Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen
openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk
beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er
de stijgende coronacijfers en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt.
De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden.
Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer
ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het
basisonderwijs bijgestuurd.
Mondmaskerplicht
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar het
mag ook vroeger - binnen opnieuw een mondmasker op school.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.
Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens
het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende
ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Aandacht voor ventilatie
Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële
manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te
beperken. Wij hebben constante CO²-metingen in onze lokalen.
Oudercontacten kunnen op afspraak doorgaan op school. Het is nog
steeds verplicht om tijdens een oudercontact het mondmasker te dragen.
Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en
opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
• worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest
als ze symptomen vertonen.
• treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1
week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent
dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
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Aanpassingen coronamaatregelen - vervolg
Richtlijnen voor personeel, ouders en derden
Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:
Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen
een mondmasker.
Bij het ophalen van kinderen in de opvang of studie wordt ook het
mondmasker gedragen.
Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats, indien deze op
afspraak toch fysiek doorgaan, draagt iedereen een mondmasker.
Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de
bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid
safe ticket vereist is.

Sinterklaasfeest met de grootouders
Dit jaar komt de Sint voor de peuters en kleuters naar De Kouter. Hierbij
worden ook de grootouders van de peuters en kleuters uitgenodigd. Een
brief met de concrete info voor inschrijving zal nog volgen na de
herfstvakantie.
Dit feest zal doorgaan op maandag 6 december in de namiddag. Na het
feest kunnen de peuters en kleuters met de grootouders mee naar huis,
indien jullie dit wensen.
Hier volgen we de coronaregels zoals hierboven geschreven. Dit betekent
dat een coronapas of covid safe ticket vereist is.
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Helm Op Fluo Top
We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en
beschermd naar school gaan. Daarom nemen wij deel aan
de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV.
Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met
reflecterende en fluorescerende kledij) naar school te komen,
kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen winnen.
De actie start na de herfstvakantie (8 november 2021) en
loopt tot de krokusvakantie (25 februari 2022).
Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.
Hoe werkt het?
• Alle kinderen krijgen een spaarkaart.
• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers:
- fietshelm op = 1 sticker
- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker
• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen.
Prijzen
• 21 stickers: vanaf 22/11 kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd op
www.helmopfluotop.be/wedstrijd. Deelnemen kan tot en met 18/03/22.
Je maakt kans op:
- 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die
ze volledig zelf mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar;
- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs;
- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC;
- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure;
- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW;
- 1 van de 20 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo.
• 42 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks.
• 60 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael;
- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland voor kinderen van het 5de en het 6de
leerjaar.
De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op www.helmopfluotop.be
Vragen?
Op www.helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden!
Nog een andere vraag? Mail naar helmopfluotop@vsv.be.
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Questi voor ouders – rapport lagere
Vanaf vrijdagavond 29 oktober tot 10 november
kunnen de ouders het rapport van
hun zoon of dochter digitaal inkijken
via het eigen account van Questi.

3de kleuter naar het bos
Op woensdag 13 oktober haalden we onze laarzen uit de kast om op
ontdekking te gaan in het bos.
Samen met onze vriend, Ploem de eekhoorn, zochten we herfstvruchten.
We mochten er van Ploem een klein beetje meenemen om te gebruiken in
de klas, maar niet heel veel.
Anders zouden zijn vrienden in het bos misschien niet genoeg eten hebben
voor hun wintervoorraad.
Bij elke paddenstoel maakten we het even stil om te
luisteren of de kabouter thuis was.
Vol enthousiasme ontdekten de kleuters het huisje van
de liefdeskabouter: een paddenstoel in de vorm van
een hartje. Wat waren ze trots op hun vondst.
Het was een leuke, leerrijke voormiddag waar we de
volgende dag met veel plezier op terugblikten.
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Gebruik / toedienen van medicatie op school - even onder de aandacht
brengen
Je kind wordt ziek op school
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een
andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig,
vragen om je kind op te halen.
Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie
ter beschikking, ook geen pijnstillers.
Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te
dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk
attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We
werken daarvoor individuele afspraken uit.
Andere medische handelingen
Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet
ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan
medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met
verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Wafelverkoop t.v.v. de bosklas 5de leerjaar
De wafelverkoop is net gestart en loopt nog tot aan
de kerstvakantie.
Een emmertje van 1 kg kost 8,50 euro.
Deze wafeltjes zijn te koop op school of bij één van de
leerlingen van het 5de leerjaar.
Op donderdag 18 november van 10u. tot 11u.30 zijn de leerlingen van het
5de ook te vinden op de wekelijkse markt voor de verkoop van hun
wafeltjes.
(Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in coronamaatregelen)
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Fietsstraat
In de maand oktober gingen we op leerwandeling in de Handzamestraat.
In onze gemeente werden fietsstraten ingevoerd en naar aanleiding van
onze jaarlijkse strapdag, namen we dit toch wel eens verder onder de loep!
Ook als voorbereiding op ons fietsexamen in mei, is dit alvast een goede
oefening!
Weet jij ook intussen hoe je de fietsstraat gebruikt als bestuurder? Wij alvast
wel! Hier nog eens wat info...
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan
(eenrichtingsverkeer)of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde
(tweerichtingsverkeer gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers
niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Een fietsstraat is
ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan een groot fietspictogram.
Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een
verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er
niet sneller rijden dan 30 km/uur. In een fietsstraat mag je met de auto of
met andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen! (Jammer dat we dit
tijdens onze leerwandeling toch zagen gebeuren...) Fietsers moeten zich
uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de
rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en
de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld
in beide richtingen.
Samen voor veilig verkeer! Wij doen alvast mee, jij toch ook?
Verkeersgroetjes, het zesde leerjaar
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Typeles schooljaar 2021-2022 – Je kan nog steeds inschrijven!
In november organiseren we erg leuke lessen om kinderen blind te leren
typen op een AZERTY-toetsenbord. De cursus kan vanaf het 4de leerjaar
worden gevolgd. U zal versteld staan van de snelle vorderingen en
resultaten die we via onze methode behalen!
Door middel van spelletjes, beelden, kleuren … leren ze in een mum van
tijd hun vingers op de juiste plaats te zetten en kunnen ze typen terwijl ze
alleen hun scherm volgen.
Deze methode werkt enorm motiverend en ontspannend.
Wat omvat het lespakket?
• 4 lessen van 1 uur.
• gerichte bijbehorende oefeningen die thuis via het internet
gemaakt worden. Een 20-tal minuten per dag is wel een must
• elke dag een persoonlijke mail van de leerkracht met feedback op
de oefeningen
• extra leuke typspelletjes, waarbij de leerling zijn of haar persoonlijk
klassement kan opvolgen
• een diploma op het einde van de cursus
• NIEUW! Interactief spel voor leerling en ouder(s)
• na de les een jaar verdere wekelijkse opvolging door de leerkracht
• De betalingsgegevens worden een week voor de start via mail
doorgestuurd
Kostprijs: € 90,00 per leerling, voor de lessen, een jaar opvolging en één
jaar toegang tot de website: www.hanver.be
De lessen gaan door op school op volgende data:
• Donderdag 18/11/2021 16:00
• Donderdag 25/11/2021 16:00
• Donderdag 02/12/2021 16:00
• Donderdag 09/12/2021 16:00
Inschrijven kan je heel eenvoudig via Internet. Zo kan de administratie vlot
verlopen eens we van start gaan met de lessen.

Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven"
2. Vul het formulier in. Bij code van uw groep geef je de code
"SCvFpuP" van de groep in.
Indien er vragen zijn of problemen kan u ons steeds contacteren: 0473 82
33 51 of info@hanver.be
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Familienieuws
Zij die ons verlieten…
Mevrouw Jacqueline Plyson, grootmoeder van Junesse (L5), Louise,
Wietse en Marise Cornette (oud-leerlingen), overleden op 6 oktober 2021.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Agenda november
In november ziet de agenda er als volgt uit:
zaterdag 30/10
t.e.m. zondag 7/11

Herfstvakantie

maandag 01/11

Allerheiligen

dinsdag 02/11

Allerzielen

donderdag 11/11

Wapenstilstand – Vrije dag

vrijdag 12/11

1ste facultatieve verlofdag – vrije dag

donderdag 18/11

L5 – Wafelverkoop op de wekelijkse markt!
(Onder voorbehoud van maatregelen corona)

donderdag 25/11

L1 – Contactmoment CLB
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Mijmering
November fluistert namen
van vergane dingen
niet te vatten zonder
weemoed, vergeten
versleten woorden
niet meer uit te spreken
Droefheid, zonder
tranen in regen vlagen,
niet te stuiten storm, van
wind die nijdig giert
in gelaat, gelouterd
niet op te drogen in
vergane glorie
van schoonheid zo mooi,
niet meer te bewonderen
Na november komt een tijd
van witte sneeuw en stilte
niet doods, maar
verwachtingsvol.
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