Nieuwsbrief 06.11.2020

Beste ouders,

We zijn bijna aan het eind van de eerste week van de verlengde herfstvakantie, die dit schooljaar
uitzonderlijk twee volle weken duurt. We starten opnieuw met voltijds contactonderwijs vanaf
maandag 16 november.
Stad Harelbeke organiseert tijdens de tweede week van de herfstvakantie speelpleinwerking voor
kinderen waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen vinden. Meer info hierover vind je op
https://www.harelbeke.be/nieuws/noodopvang-verlengde-herfstvakantie

Net voor de herfstvakantie hadden we even een moeilijk moment, toen twee leerkrachten en een
ondersteuner positief testten. Enkele andere leerkrachten en alle leerlingen van de eerste
kleuterklas moesten daardoor in quarantaine. Een paar andere leerkrachten namen het zekere voor
het onzekere en lieten zich ook testen, waardoor ook zij een aantal dagen afwezig bleven. Deze
afwezigheden hadden vooral gevolgen voor de lessen in de kleuterafdeling, de lagere afdeling bleef
grotendeels gespaard.
In de lagere afdeling zijn de resultaten van de tweede afname van de LVS-testen in de meeste
klassen heel wat beter, wat er op duidt dat heel wat leerlingen al een deel van hun achterstand
ingehaald hebben. Aan de hand van de resultaten van deze tweede afname van de LVS-toetsen
zullen we bekijken wie nog extra hulp nodig heeft.
Vanaf maandag 16 november zullen we in de meeste klassen kunnen starten met de nieuwe
leerstof. Waar nodig zal wel nog extra worden herhaald.

Verkiezing schoolraad :
Ik ontving exact drie kandidaturen vanuit de ouders en drie kandidaturen vanuit het personeel. Het
kiescollege vond geen onverenigbaarheden bij de kandidaturen, waardoor deze alle werden
aanvaard.
Doordat er net voldoende kandidaten zijn voor de rechtstreekse verkiezingen vanuit de ouders en
vanuit het personeel zijn de kandidaten automatisch verkozen. Er hoeven in onze school derhalve
geen verkiezingen voor de schoolraad te worden gehouden.
Ik wens de kandidaten dan ook van harte proficiat. De nieuwe schoolraad start vanaf 1 april 2021,
tot dan blijft de eerder verkozen schoolraad in functie.
Levensbeschouwelijke vakken
Door de verstrengde coronamaatregelen mogen leerkrachten levensbeschouwelijke vakken slechts
fysiek aanwezig zijn in maximum twee scholen. Daardoor zullen sommige lessen van de
verschilllende godsdiensten regelmatig wegvallen. De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken
zorgen er wel voor dat hun leerlingen via een andere weg (vb. digitaal) de cursussen
levensbeschouwelijke vakken worden aangeboden.
MOS

Schooltuin
Onze school is een groene school, met veel ruimte en heel wat mogelijkheden om in contact te
komen met de natuur. Naast een kleine boomgaard met appels, peren, pruimen, kersen, perziken,
frambozen, aalbessen en hazelnoten beschikken we ook over een schooltuin.
Het is de bedoeling dat onze leerlingen deze op termijn grotendeels zelfstandig kunnen beheren en
daar volop kunnen experimenteren.
Om hen toe te laten hierin te groeien starten we dit schooljaar een project op in samenwerking met
stad Harelbeke en de tuinbouwafdeling van het PTI. Onze MOS-werkgroep trekt dit project, maar
we willen ook graag ouders en externen betrekken bij dit project. Deze laatste partners (ouders en
externen) zetten we, gezien de huidige coronamaatregelen, nog even in hold.
Wie hier op termijn wil aan meewerken, mag echter zijn/haar naam en contactgegevens zeker al
doorgeven aan de directeur. Ten gepaste tijden zullen we u dan contacteren om uw steentje bij te
dragen aan dit project.

Agenda
Van maandag 02 november 2020 tot en met zondag 15 november 2020 :
Herfstvakantie
Woensdag 11 november 2020 :
Wapenstilstand
Van maandag 30 november 2020 tot en met vrijdag 11 december 2020 :
Herhalings- en toetsenweken

Schoolmenu
Maandag 2 november 2020

Dinsdag 3 november 2020

Donderdag 5 november 2020

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Maandag 9 november 2020

Dinsdag 10 november 2020

Donderdag 12 november 2020

Vrijdag 13 november 2020

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Vrijdag 6 november 2020

Herfstvakantie

Maandag 16 november 2020 Dinsdag 17 november 2020

Donderdag 19 november 2020

Vrijdag 20 november 2020

Soep: broccolisoep
Vlees, vis en omelet:
lasagne
- Vegetarisch : veg.
lasagne
- Zonder varkensvlees :
veg. lasagne

Soep: wortelsoep
Vlees, vis en omelet:
Luikse balletjes
- Vegetarisch : veg. Luikse
balletjes
- Zonder varkensvlees :
Luikse balletjes
Zetmeelproducten: frieten

Soep : courgettesoep
Vlees, vis en omelet:
vogelnest
- Vegetarisch : Oriëntaalse
kefta
- Zonder varkensvlees :
vogelnest
Zetmeelproducten:
aardappelpuree
Saus : tomatensaus

Maandag 23 november 2020 Dinsdag 24 november 2020

Donderdag 26 november 2020

Vrijdag 27 november 2020

Soep: courgettesoep
Groente : snijbonen
gestoofd
Vlees, vis en omelet:
kippenoester
- Vegetarisch : kaasgroenteschijf met
roomsaus curry veg
- Zonder varkensvlees :
kippenoester
Saus : roomsaus

Soep: tomatensoep met
balletjes
Vlees, vis en omelet:
Bourgondisch stoofvlees
- Vegetarisch : veg
Bourgondisch stoofvlees
- Zonder varkensvlees :
stoofvlees van kalkoen
Zetmeelproducten: frieten

Soep: broccolisoep
Groente : schorseneren in
bechamel
Vlees, vis en omelet:
Limosinburger
- Vegetarisch : veg cordon
bleu met soja
tuinkruidensaus
- Zonder varkensvlees :
gevogelte burger
Zetmeelproducten:
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Soep: tomatensoep met
balletjes
Groente : appelmoes
Vlees, vis en omelet:
braadworst
- Vegetarisch : veg. steak
met veg. saus
- Zonder varkensvlees :
gevogelte krokantje
Zetmeelproducten:
natuuraardappelen
Saus : vleesjus
Soep: wortelsoep
Vlees, vis en omelet :
gepaneerde visfilet
- Vegetarisch :veg.
schnitzel met Spaanse
saus
- Zonder varkensvlees :
gepaneerde visfilet
Zetmeelproducten:
stamppot van spruiten
Saus : tartaar

Maandag 30 november 2020

Soep: pompoensoep
Groente : spinazie in de
room
Vlees, vis en omelet:
boomstammetje
- Vegetarisch : linzen-prei
carré met sojasaus
- Zonder varkensvlees :
boomstammetje
Zetmeelproducten :
vleesjus

