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Dag beste ouders
U heeft vast vernomen dat de regelgeving omtrent Covid-19 ook voor scholen wordt aangepast.
Scholen moeten zich voorbereiden om tegen de herfstvakantie de omschakeling van code geel naar
code oranje te kunnen doorvoeren. Omdat we voor onszelf in BSA al streng waren, verandert er weinig.
We doen de aanpassingen zoals die haalbaar zijn binnen onze eigen infrastructuur:
Wat blijft:
- Kinderen gaan thuis reeds naar het toilet voor ze naar school komen.
- De handen worden thuis al ontsmet voor de kinderen naar school komen.
- Ouders mogen niet verder dan de beneden-speelplaats en de kleuterspeelplaats en komen niet
in het gebouw.
- Alle volwassenen dragen een mondneusmasker binnen een straal van 200 meter rond de school
en op het schooldomein en houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar.
- Ouders verlaten onmiddellijk het schoolterrein als de kinderen zijn afgezet.
Wat verandert:
- Na de herfstvakantie organiseren we geen activiteiten meer buiten de school, met uitzondering
van het zwemmen.
o De reeds geplande activiteiten voor de vakantie laten we doorgaan. (We hebben reeds
geïnformeerd of deze veilig georganiseerd worden en die garantie hebben we gekregen.)
o Tijdens de zwembeurten zijn onze klassen als enige aanwezig in het zwembad. De
kleedkamers worden ontsmet na elk gebruik.
- De reeds aangekondigde oudercontacten zullen niet fysiek in de school doorgaan maar wel
digitaal of telefonisch. Hierover ontvangt de lagere school vandaag een afzonderlijke brief. De
brief voor de kleuterschool volgt later.
- Brengen en ophalen van de kinderen uit de voor- en naschoolse opvang gebeurt aan de
Rollebol via de inkomhal van de kleuterschool (niet meer langs de hoofdingang).
- Ophalen uit de avondstudie gebeurt langs de grote poort van de speelplaats.
Deze crisis kunnen we niet winnen met paniek en angst maar met ieders medewerking,
verantwoordelijkheidszin en gezond verstand. En dat hebben we.
Vriendelijke groeten,
Ronny Das
Directeur BSA
Schoolfoto’s
Ook dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf de individuele, familie- en klasfoto’s online gezet. Deze
werkwijze heeft als voordeel dat er geen onverkochte foto’s meer zijn en dat verkleint zo onze
afvalberg.
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Uw kind krijgt een document van de schoolfotograaf mee naar huis. Dit document verwijst naar de
online-bestelsite, www.vdeonline.com, waarop u de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt
naar de foto’s van uw kind online. Op de online-bestelsite kan u de individuele en de klasfoto van uw
kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling
respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld op het document. Vraag uw zoon of dochter naar
het besteldocument.
De foto’s worden na de afsluitdatum centraal op school geleverd. Wij zorgen voor de verdeling hiervan.
Een schoolfoto blijft een mooie herinnering aan de schooltijd. Aarzel dus niet om een bestelling te
plaatsen. Daarboven kan u vrij de foto-ID delen met familie en vrienden, zodat ook zij een bestelling
kunnen plaatsen.
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag u altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen u graag verder.
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Biba en Loeba waren afgelopen week weer van de partij met een
roloefening. Hier kunnen de kinderen misschien thuis ook eens op oefenen zodat Biba en Loeba de
volgende keer als ze langs komen versteld staan! We hebben de afgelopen week al hard gewerkt aan
de cadeautjes voor de grootouders. Ook genoten we van het tiktak-momentje over het bos.
We trekken regelmatig onze laarzen aan om naar het bos te gaan of op het grasveld te spelen. Heel
wat kleuters hebben al laarzen bij, maar bij sommigen staat er nog geen naam op. Willen jullie dit nog
eens nakijken en eventueel de naam er nog eens duidelijk opzetten?
Als je nog geen laarzen hebt meegebracht, mag je deze nog meebrengen en in de juiste kast van de
Eendjes-, Nijntjes- of Egeltjesklas in de inkomhal zetten.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week griezelen we nog een beetje verder. Op vrijdag mogen de
kleuters verkleed als griezelmannetjes (heks, spook…) naar school komen. Je hoeft dit niet speciaal aan
te kopen. Voor kleuters die dit niet hebben, liggen er nog wat verkleedkleren in onze klas. We vragen
wel om attributen thuis te laten. We houden dan een echt griezelfeest en maken samen heksensoep
(pompoensoep). Mama’s en papa’s, we zetten heel veel in op zelfredzaamheid en dus proberen we
onze kleuters meer en meer zelfstandig te maken. Jassen, schoenen, laarsjes… doen ze zelf aan en uit.
Boekentassen laden ze zelf in. Na het toiletbezoek zorgen ze er zelf voor dat ze hun broekjes terug
vastmaken. Kunnen jullie thuis een beetje mee oefenen? We weten dat dit soms wat meer tijd kost
maar het is echt wel belangrijk.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen maandag kwamen er twee juffen van 'Feestvarkentje vzw' een
workshop geven in onze klassen. Ze vertelden ons een verhaaltje over Varkentje die jarig was. Zijn
vriendjes zorgden ervoor dat hij een superleuk feestje kreeg, zonder dat het iets moest kosten.
Daarna gingen ze met ons in groepjes knutselen met kosteloos materiaal. Het resultaat werd al mee
naar huis genomen. Onze kleuters hebben er enorm van genoten.
Verder hebben we de paardjes die we vorige week schilderden, manen gegeven door knoopjes te
leren maken (een eerste stap naar veters strikken). Een werkje dat ons geduld wel een beetje op de
proef stelde.
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We werkten ook aan onze (tot nu toe) geheime opdracht: ons cadeautje voor de grootouders. Omdat
er wel vele benamingen zijn voor grootouders, mag je kleuter op maandag een briefje meebrengen
waarop staat hoe hij/zij de grootouders aanspreekt en of deze de ouders van mama of papa zijn.
Lagere school
* Oudercontacten: Vandaag krijgt je zoon of dochter hierover een afzonderlijke brief mee naar huis.
* 1ste leerjaar: Onze kapoenen hebben een leuke uitnodiging gekregen. Kijk maar in de postkaft...
We maakten weer een toets in het werkboekje van lezen (kern 2). Gelieve een handtekening te plaatsen
op blz. 26. Dank u!
* 4de leerjaar: Wat gaat de tijd toch snel! We zitten al aan de laatste week voor de herfstvakantie.
Vrijdag krijgen we ons eerste rapport. Best wel spannend, hè?! Juf Katrien en juf Janice, studenten aan
de lerarenopleiding, komen enkele lessen geven in onze klassen. We wensen hen veel succes!
Donderdag nemen we deel aan een kooksessie van Goodcook, een organisatie van GoodPlanet. Dan
kunnen we onze kookkunsten tonen!
* 5de leerjaar: We maken momenteel kennis met hefbomen. Hebben jullie thuis al eens in de
keukenschuif, de gereedschapskoffer of in de garage gekeken? Indien je nog even de uitleg wil
opfrissen, bekijk dan de video's op de padlet. Kijk volgende week goed in je agenda wanneer je klas
de themazoektocht gaat doen. Dan kan je best je wandelschoenen en gepaste kledij aantrekken.
Agenda
* 27 oktober 2020: Zwemmen 4B
* 30 oktober 2020: Rapport I LS
* 2 – 8 november 2020: Herfstvakantie
* 9 november 2020: Instapdag KS
* 10 november 2020: Zwemmen 4A
* 11 november 2020: Schoolvrije dag – Wapenstilstand
* 12 & 17 november 2020: Oudercontacten LS
* 19 & 24 november 2020: Oudercontacten KS
* 26 november 2020: Geen avondstudie – PV

