Nieuwsbrief 01.02.2021

Beste ouders,
Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met mondmaskers, afstand houden, handen ontsmetten
en vele andere coronamaatregelen.
Vele kinderen en ouders hebben het stilaan gehad met deze maatregelen, toch blijven we met zijn allen
afhankelijk van elkaars solidariteit om het aantal besmettingen onder controle te houden.
De stilaan op gang komende vaccinaties en het feit dat we binnen een paar maanden meer buiten zullen
kunnen vertoeven geeft ons toch enig perspectief op beterschap.
Op school blijft het aantal besmettingen heel beperkt. Tot vorige week, toen één leerkracht me meldde dat
zij in quarantaine moest nadat haar dochter positief testte, hadden we enkel geïsoleerde gevallen van
leerlingen die in quarantaine moesten blijven als hoogrisicocontact van een gezinslid dat positief testte.
Het feit dat we binnen de school over veel ruimte beschikken en de klassen verspreid zijn over verschillende
gebouwen helpt ons natuurlijk om de contactbubbels maximaal te kunnen aanhouden. Ook in de refter,
studie en voor- en naschoolse opvang respecteren we de klasbubbels, wat zeker niet altijd evident is. We
blijven deze maatregelen binnen de school handhaven en vragen ook aan de ouders om hun steentje bij te
dragen om de school coronavrij te houden.
We vragen meer specifiek extra aandacht voor :


Enkel op het schooldomein te komen om uw kind te begeleiden naar de voorschoolse opvang of het
op te halen in de naschoolse opvang.



Altijd een mondmasker te dragen bij contacten met anderen, zowel op het schooldomein als aan de
schoolpoort.



De afstandsregels altijd te respecteren.

Enkel als we allen maximaal de regels opvolgen kunnen we onze kinderen maximaal onderwijs garanderen in
zo veilig mogelijke omstandigheden!

Voorbije activiteiten
Het aantal activiteiten blijft nog altijd uiterst beperkt. Heel wat activiteiten van de vriendenkring én het
oudercomité die jaarlijks doorgaan werden al geannuleerd.
Jaarlijks wonen alle klassen een toneelvoorstelling bij in CC ’t Spoor. Voor enkele klassen werd deze al
geannuleerd. Ze worden vervangen door een digitale versie die de kinderen kunnen bekijken in de klas. De
digitiale borden zijn hiervoor in ieder geval een meerwaarde.

Kunstkuur
Onze samenwerking met de Academie Harelbeke Anders zorgt ervoor dat onze leerkrachten en leerlingen
kunnen kennismaken met heel wat nieuwe technieken rond muzische vorming. Merel en Janne hebben
ondertussen al bijna in elke klas twee namiddagen muzische vorming gegeven.
Volgend schooljaar zullen de lessen door beide leerkrachten samen met de klastitularis voorbereid worden,
het derde jaar zal dit door de klasleerkrachten zelf gebeuren, met ondersteuning van de twee leerkrachten
van AHA.
Deze samenwerking zorgt voor heel wat nieuwe know how voor de leerkrachten van Ter Gavers en heel wat
meer culturele diversiteit en technieken waarmee onze leerlingen zullen kunnen kennismaken.

Werken met chromebooks
Digitale borden zijn ondertussen onmisbaar geworden in de klas, maar ook de leerlingen gebruiken steeds
frequenter laptops, pc’s en chromebooks. Dit vergt heel wat investeringen van de school, maar is absoluut
noodzakelijk in onze steeds sneller digitaliserende maatschappij.
Als school kunnen en mogen we hierbij niet achterblijven. Google classroom werd de voorbij
weken/maanden al geïntroduceerd in de lagere afdeling, ook voor huiswerk. We merken dat de leerlingen
vanaf het derde leerjaar hier al vrij goed mee overweg kunnen, maar dat dit voor de jongere kinderen niet

altijd evident is. We vragen dan ook uitdrukkelijk aan de ouders om hen de eerste maanden hierin maximaal
te ondersteunen.

MOS
De voorbereidingen voor het komende plant- en zaaiseizoen zijn in volle gang. De leerlingen van het 3de
leerjaar hebben al het onkruid uit de schooltuin gewied.
Ondertussen werd al de nodige kalk uitgestrooid en werd ook al 4 m³ compost aangekocht bij IMOG om de
grond te verbeteren.
Binnen een paar maanden kunnen dan de eerste gewassen gezaaid/geplant worden.
Ook de fruitboompjes krijgen één van de komende weken een snoeibeurt, dit om de vruchtzetting te
bevorderen en de bomen een mooie structuur te geven.
Vorig schooljaar konden de kinderen al genieten van heel wat lekkere frambozen en hazelnoten.
Hopelijk kunnen we dit kalenderjaar de eerste aalbessen, appels, peren, pruimen, kersen en perziken van
onze eigen boomgaard oogsten en proeven.

Komende activiteiten
Donderdag 4 februari 2021
Medisch onderzoek L1A
Vrijdag 5 februari 2021
Zwemmen L2, L3 en L4
Digitale infoavond nieuwe instappers (van 16u30 tot 18u30)
Dinsdag 9 februari 2021 :
Schoolbabbels
Donderdag 11 februari 2021 :
Medisch onderzoek L1B
Maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari :
Krokusvakantie
Dinsdag 23 februari 2021 :
Schoolbabbels
Donderdag 25 februari 2021 :
MDO
Vrijdag 26 februari 2021 :
Zwemmen K3, L1A en L1B
Vrijdag 5 maart 2021 :
Zwemmen L2, L3, L5 & L6
Maandag 8 maart 2021 :
Medisch onderzoek K1B
Dinsdag 9 maart 2021 :
Schoolbabbels
Donderdag 11 maart 2021 :
Kleuterconsult K1B
Vrijdag 12 maart 2021 :
Zwemmen K3, L1A & L1B
Woensdag 17 maart 2021 :
Pedagogische studiedag
Er is die dag geen school en ook geen opvang!
Vrijdag 19 maart 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L4

Schoolmenu
Maandag 1 februari 2021

Dinsdag 2 februari 2021

Donderdag 4 februari 2021

Vrijdag 5 februari 2021

Soep: tomatensoep met

Soep: brunoisesoep

Soep: wortelsoep

Soep: broccolisoep

balletjes

Groente : boontjes gestoofd

Vlees, vis en omelet: vol-au-

Vlees, vis en omelet: Thaise

Vlees, vis en omelet: varkens

Vlees, vis en omelet :

vent met champignons

kalkoen curry met groenten

braadworst

boomstammetje

- Vegetarisch: vegetarische

- Vegetarisch: vegetarische

- Vegetarisch: Oriëntaalse

- Vegetarisch: Provençaalse

vol-au-vent met champignons

Thaise curry met groenten

kefta met soja kurkumasaus

burger met Spaanse saus

- Zonder varkensvlees: vol-au- - Zonder varkensvlees: Thaise

- Zonder varkensvlees:

- Zonder varkensvlees:

vent met champignons

gevogelte braadworst

boomstammetje

Zetmeelproducten: gebakken Zetmeelproducten: rijst

Zetmeelproducten: stamppot

Zetmeelproducten:

aardappelen

van groenten

natuuraardappelen

Saus : vleesjus

Saus : vleesjus

Maandag 8 februari 2021

Dinsdag 9 februari 2021

Donderdag 11 februari 2021

Soep: bloemkoolsoep

Soep: preisoep

Soep: kervelsoep

Vlees, vis en omelet: macaroni Groente : appelmoes

Vlees, vis en omelet:

met kaassaus met kalkoenham Vlees, vis en omelet: chipolata gepaneerde vis

kalkoen curry met groenten

Vrijdag 12 februari 2021
Valentijnsmenu :
Soep: hartverwarmende soep
Vlees, vis en omelet:

en broccoli

- Vegetarisch: Oriëntaalse

- Vegetarisch: vegetarische

- Vegetarisch: macaroni met

kefta met sojasaus

taco met soja tuinkruidensaus

kaassaus met tofu en broccoli

- Zonder varkensvlees: witte

- Zonder varkensvlees:

- Zonder varkensvlees:

pens

gepaneerde vis

- Zonder varkensvlees :

macaroni met kaassaus met

Zetmeelproducten:

kalkoenham en broccoli

natuuraardappelen

Zetmeelproducten: stamppot liefdesburger
Zetmeelproducten:
van spinazie

Saus : vleesjus

Saus : tartaar

aardappelhartjes

Dinsdag 16 februari 2021

Donderdag 18 februari 2021

Vrijdag 19 februari 2021

Maandag 15 februari 2021
Krokusvakantie

Krokusvakantie

Krokusvakantie

liefdesburger
- Vegetarisch: groenteloempia

Saus : Provençaalse saus

Krokusvakantie

Maandag 22 februari 2021

Dinsdag 23 februari 2021

Donderdag 25 februari 2021

Vrijdag 26 februari 2021

Soep: wortelsoep
Groente : savooikool in
bechamelsaus
Vlees, vis en omelet :
kalkoenlapje
- Vegetarisch: vegetarische
balletjes met Spaanse saus
- Zonder varkensvlees:
kalkoenlapje
Zetmeelproducten:
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Soep: courgettesoep
Groente : snijbonen gestoofd
Vlees, vis en omelet:
gevogelte vink
- Vegetarisch: kaas-spinazieburger met roomsaus curry
veg
- Zonder varkensvlees:
gevogelte vink
Zetmeelproducten:
natuuraardappelen
Saus: vleesjus

Soep: brunoisesoep

Soep : broccolisoep
Vlees, vis en omelet :
vegetarische spaghetti
bolognaise
- Vegetarisch : vegetarische
spaghetti bolognaise
- Zonder varkensvlees :
vegetarische spaghetti
bolognaise
Saus : gemalen kaas

Vlees, vis en omelet:
bourgondisch stoofvlees
- Vegetarisch: vegetarisch
bourgondisch stoofvlees
- Zonder varkensvlees:
bourgondisch kalkoen
stoofvlees
Zetmeelproducten: frieten

