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Maandelijkse nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Ziek

Kalender

Praktische afspraken

Lieve kinderen,
Beste ouders,

De maand september vloog voorbij! De eerste woordjes werden aangeleerd, de eerste toetsen
werden gemaakt, de eerste klasuitjes zijn achter de rug, de naschoolse activiteiten gingen weer
allemaal van start, ... 
Met andere woorden: 'Het ritme zit er terug in!' 
Afgelopen maand maakten jullie verder kennis met de juf of meester van jullie kind(eren) via een
online infoavond. De klaswerking werd uitgelegd en vragen kregen antwoord. Een fijne manier om
coronaproof te werk te gaan. Het stelt ons overigens tevreden om te zien dat de
veiligheidsmaatregelen i.f.v. het coronavirus in en rondom onze school goed worden nageleefd door
kinderen en ouders. Handen worden ontsmet bij het betreden van de schoolpoort, mondmaskers
worden gedragen en de afstand wordt bewaard. Dankjewel!

Groetjes,
De juffen en meesters van VLS Berkenbos

EEN TERUGBLIK

DEZE MAAND:

Een terugblik
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Speelplein



SCHOOLREKENING

September is een dure maand. Daarom kiezen wij ervoor om de schoolrekening in oktober mee te geven. 

Deze ontvang je in de loop van de week op papier. De maximumfactuur in het lager onderwijs bedraagt 90 euro. We

vragen in oktober alvast een eerste schijf van 50 euro op. 

KOEKENVERKOOP

Dit is een  vrijblijvende actie om onze school te sponsoren.

Voel je vrij om te informeren of familie, buren, vrienden, ... ook zin hebben in een zakje lekkere koekjes!

Een bestelling plaatsen kan via het formulier dat je in de loop van de week op papier ontvangt.

SCHOOLFOTOGRAAF

De schoolfotograaf komt op donderdag 15 oktober weer op bezoek in onze school.

Op vrijdag 16 oktober is hij te gast in VKS Pagadder én mag grote broer of zus mee op de foto.

De foto's worden gemaakt in oktober, de vrijblijvende aankoop is voor november/december.

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL

Wij hebben een mooie, toffe school die vorm krijgt door enthousiaste leerkrachten en crea(l)ieve kinderen.

Hier willen we natuurlijk mee pronken! Het blaadje dat toestemming vraagt om beeldmateriaal te publiceren ontvang je

op papier. Bezorgen jullie dit terug voor 16 oktober? Bedankt!

OOG VOOR LEKKERS

Woensdag is het fruitdag. Koekjes blijven thuis en we smullen van een lekker stuk fruit. Vanaf woensdag 7 oktober

ontvangen de deelnemers van het project 'oog voor lekkers' een stuk fruit via onze school. 

OUDERCOMITE: (Sch)ouders die onze school mee dragen!

Denk jij graag mee over ons schoolgebeuren? 

Heb jij toffe ideeën om onze school mee vorm te geven?

Dan ben jij de geknipte persoon voor het oudercomité van onze school!

Kom je graag eens kennismaken? Dan ben je van harte welkom op onze startvergadering die 

doorgaat in Ontmoetingscentrum Ons Huis op maandag 12 oktober om 20.00 uur.

Meld je aan via oudercomite@vlsberkenbos.be zodat we een stoel voor jou kunnen aanschuiven.

Je mailtje komt terecht bij Kristel Camps, de voorzitter van het oudercomité en fiere mama van Annelien, Lisanne, Milan &

Laurien. 

Hopelijk tot dan!

SCHOOLWEBSITE

Neem zeker af en toe eens een kijkje op onze schoolwebsite: www.vlsberkenbos.be

Hier vind je de laatste nieuwtjes terug.
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VERKEERSVEILIGHEID

De veiligheid van jullie kinderen staat bij ons voorop! 

Daarom vragen wij jullie om de verkeersregels strikt na te leven én om extra voorzichtig te zijn.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar wij stellen helaas vast dat dit niet altijd het geval is.

- Matig je snelheid!

  Rijd stapvoets wanneer je de parking van ontmoetingscentrum Ons Huis betreedt,

  of wanneer je naast de sporthal de weg naar de tennis neemt. 

- Parkeren doe je op de parking. 

  Kijk goed waar je mag parkeren. Dit wordt aangegeven door lijnen.

  De zone voor onze schoolpoort is geen parkeerplaats. Ook niet om je zoon of dochter snel af te zetten.

  Laat steeds voldoende afstand om voetgangers en fietsers veilig door te laten.

 

- Laat je kind niet uitstappen wanneer je auto nog op de rijbaan staat! 

  Dit is levensgevaarlijk.

  Op deze manier hinder je andere voertuigen, fietsers, voetgangers én breng je je kind in gevaar!

- Begeleid je kind naar de schoolpoort én weer naar huis.

   Wanneer jij je kind aflevert aan de schoolpoort, ben je er zeker van dat je zoon/dochter veilig én in goede handen is.

   Wanneer jij je kind na schooltijd aan de schoolpoort afhaalt, krijg je datzelfde gevoel.

   Een volwassen persoon is bovendien voor een autobestuurder meer zichtbaar dan het gestalte van een kind. 

   

- Opletten geblazen wanneer je een parking op- of afrijdt.

  Kinderen durven al eens achter auto's doorlopen, zonder dat jij dit ziet. 

  Kijk als autobestuurder steeds goed en wacht even alvorens je een manoeuvre uitvoert.

  Als fietser moet je dan weer goed kijken naar de auto's. Maak oogcontact. 

  Zorg dat autobestuurders en voetgangers jou horen of zien.

- Kinderen die zelfstandig naar school komen:

   Fiets eens mee met je zoon/dochter naar school en wijs hem/haar op de gevaren in het verkeer.

   Wandel eens mee met je zoon/dochter en wijs hem/haar op de gevaren in het verkeer.

   Extra veilig:

   Draag een fluohesje.

   Zorg dat je fiets in orde is, als je met de fiets komt.

   

- Algemene tip: Vertrek thuis 5 minuten vroeger dan je gewoon bent.

   Je zal ervan versteld staan wat een rust dit zal brengen! Op deze manier kan je rustig aankomen, 

   tijd nemen om je zoon/dochter nog een dikke knuffel te geven én met een gerust hart je dag verderzetten.

Op naar een veilige schoolomgeving!
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BEREIKBAARHEID SCHOOL

Les geven, overlegmomenten, vergaderingen en opleiding op locatie, ...

Ons schoolteam doet zijn best om zoveel en zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, maar zoals je ziet is dat niet altijd evident.

Telefonisch (011 57 36 20) zijn we steeds bereikbaar op volgende momenten:

We zijn ten alle tijden bereikbaar via e-mail.

Opgelet: Deze e-mail wordt niet meteen gelezen. Het kan zijn dat je even moet wachten op een berichtje terug.

De snelste weg om een juf of meester te bereiken, is via de agenda van je zoon/dochter.

Zelfs als er jou 's ochtends snel iets te binnen schiet, kan je nog een berichtje neerpennen zodat dit tijdig de klasjuf of -

meester bereikt.

De juffen en meesters waarderen het wanneer er rechtstreeks contact met hun wordt opgenomen. Deze enthousiaste mensen

staan steeds paraat voor jullie kind(eren) en kunnen een aantal zaken dan ook het beste opvolgen. Moet je kind naar een

specialist en zal het vroegtijdig de klas verlaten? Stuur op voorhand een mailtje en/of noteer dit in de agenda van je

zoon/dochter. Op deze manier ziet je zoon/dochter deze herinnering ook en kan hij/zij de leerkracht er aan helpen denken.

Wens je wat meer info over het functioneren van je kind in de klas of over een gebeurtenis? Ook dan ben je aan het juiste

adres bij de klasleerkracht. 
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ZIEKTE

Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had op school. Het CLB gaat na hoelang de besmette persoon

contact had met anderen. Was er veel contact? Dat is belangrijk om te bepalen of het nauwe of oppervlakkige contacten

zijn. 

Het CLB geeft een brief mee aan de kinderen die oppervlakkig contact hadden met de besmette persoon. In die brief staat

wat een oppervlakkig contact ('laag risicocontact') is. Ook wat je beter niet doet en wel doet, staat erin.

Het CLB neemt persoonlijk contact op met de ouders van kinderen die nauw contact hadden met de besmette persoon. Ze

geven ook een brief met informatie over wat een nauw contact ('hoog risicocontact') is. Ook wat je beter niet doet en wel

doet, staat erin.

JE KIND IS ZIEK. WAT NU?

Wij baseren ons op de beslisboom van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging 

voor Jeugdgezondheidszorg. (VWVJ) 

Een kopie hiervan ontvang je via je zoon/dochter in de boekentas.

JE KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL. WAT NU?

De school contacteert je om je zoon of dochter op te halen.

Het personeel brengt je kind naar een apart lokaal. Daar kan je je kind ophalen. 

Het materiaal dat je kind aanraakte, wordt ontsmet.

Bel de huisarts. Laat je kind testen. 

Heeft je kind corona? Dan wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd.

WAT ALS MIJN KIND, EEN KIND OP SCHOOL OF LERAAR BESMET IS MET HET CORONAVIRUS?

Als iemand op school besmet is, belt het callcenter van de overheid de besmette persoon. 

Het callcenter onderzoekt met wie de besmette persoon contact had.

De school neemt contact op met CLB. 
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De herfst is begonnen!

Trek met je gezin het bos in en speel samen natuurbingo!

Kunnen jullie alles vinden?

Veel plezier!
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een vogel een blad een paddenstoel

een pootafdrukeen steeneen dennenappel

een mier een eikel een eekhoorn
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