Mei 2021

in de kijker
Bezoek aan molen Goethals in Wakken
De leerlingen van juf Evy en juf Marjolein trokken twee weken terug met de fiets naar de molen Goethals
in Wakken. De rit er heen was al een onderneming en een ideale verkeersles voor deze leerlingen. Ze
waren allemaal een voorbeeld in het verkeer!
De rondleiding door de drie molenaars was heel boeiend. De leerlingen waren dolenthousiast.
Enkele sfeerbeelden die dit bewijzen:

agenda
Sportdagen
De leerlingen van het lager van Markegem hebben hun sportdag in de sporthal al achter de rug. Een
prachtige organisatie van de sportdienst!
De leerlingen van het lager van Oeselgem gaan in de week van 17 mei. Het derde leerjaar en het zesde
leerjaar gaan op maandag 17 mei, het tweede en vijfde leerjaar gaan op dinsdag 18 mei en het eerste en
het vierde leerjaar gaan op donderdag 20 mei.
De klas met de jongste leerlingen gaan met de bus. De klas met de oudste leerlingen gaat met de fiets.
Zo blijven de klasbubbels gescheiden.

leerlingen
Schoolreizen
Het organiseren van de schoolreizen is in de huidige omstandigheden zeer moeilijk. De huidige
regelgeving stelt dat elke klas een afzonderlijke bus moet hebben. Dat maakt het bijna onbetaalbaar. En
voor het zwemmen, mogen er dan wel twee klassen op één bus. Ouders vragen zich soms af waarom de
directeur dat eigenlijk zo regelt! Maar die moet ook de regels die ze opgelegd krijgt, volgen.
Omdat de klassen van het lager in Markegem in de namiddag samen zitten, kunnen we die beschouwen
als één klasbubbel. We hebben dan ook drie bussen kunnen vastleggen. Eentje voor elke klasbubbel.
Dat zal de prijs van de schoolreis wat verhogen maar we denken dat de kinderen een dergelijke uitstap dit
schooljaar toch verdienen.
Voor wat Oeselgem betreft, vonden we nog niet hoe we dit betaalbaar kunnen organiseren. 6 bussen
voor de 6 klassen is bijna onbetaalbaar. Het is ook afwachten op hoe de algemene richtlijnen zullen
evolueren. Dus …. Met zijn allen duimen dat ook de leerlingen van het lager van Oeselgem op uitstap
kunnen.

ouders
Corona
Het is zo dat de school bij besmettingen dit moet doorgeven aan het CLB en dat zij dan de volledige regie
overnemen. Het CLB neemt de contacttracing op zich en geeft dan de richtlijnen door naar de school.

varia
Spaarplan openluchtklassen schooljaar 21-22
We hopen zo erg dat we volgend schooljaar in oktober met de hele lagere school op openluchtklassen
kunnen. Om de betaling wat te spreiden, starten we vanaf de maand april van dit schooljaar met een
spaarplan per leerling. We zouden in april, mei, juni, september en oktober per leerling 20 euro
aanrekenen voor deze openluchtklassen en na de klassen kan in november dan het resterend bedrag
aangerekend worden. Indien je als ouder hier iets op tegen hebt, vragen we dit door te geven aan de
directie.

Zwemmen
Sinds de paasvakantie gaan we nu terug zwemmen. Per zwembeurt zal er €2,5 voor het busvervoer
aangerekend worden voor de kinderen die gaan zwemmen. Het zwemmen zelf betaalt de gemeente.

Sportdag
Elke klas van het lager beleeft 1 dolfijne sportdag in de gemeentelijke sporthal van Markegem. De
kostprijs is €3 voor de sportdag. De klassen 1LB, 2LB en 3LB zullen €2,5 voor het busvervoer
aangerekend worden.

Dolfijne dag voor de kleuters
Vanuit de gemeente is men aan het kijken om nog een initiatief per school aan te bieden voor de kleuters.
We weten nog niet precies wat dit zal inhouden en wanneer dit zal zijn.

Een meiklokje voor jullie allen ….
Met deze meiklokjes strooien we geluk rond in de familie van onze school!

