NIEUWSBRIEF HERFST
Beste ouder,
In de twee weken voor de herfstvakantie werd ook Onze School geconfronteerd met een toenemend
aantal besmettingen. Het 4e leerjaar werd zelfs even in quarantaine gezet. Dit brengt zowel voor
leerkrachten, leerlingen en als ouders enige spanning en onrust met zich mee.
Om verdere verspreiding tegen te gaan, hebben we verhoogde aandacht voor:

•

Handhygiëne: Leerlingen worden gevraagd meermaals de handen te wassen of ontsmetten.

•

Ventileren: Elke klas heeft een CO2 meter die aangeeft wanneer de klas verlucht dient worden.
Het raam staat in elke klas heel vaak op kipstand.

•

Mondmasker: Leerkrachten dragen dicht bij de leerlingen een mondmasker. De overheid vraagt
tevens dat leerlingen van het 5e en 6e leerjaar een mondmasker zouden dragen in de klas.
Scholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden wanneer de lokale situatie dit vraagt. Ook
ouders en andere externen dragen een mondmasker in de school.

•

Afstand bewaren: Tijdelijk werken we vooral in de eigen klasbubbel en worden activiteiten samen met andere klassen even “on hold” gezet. Daarnaast wordt ook de aanwezigheid van
derden op school beperkt. Dat betekent dat ook oudercontacten opnieuw zoveel mogelijk digitaal zullen georganiseerd worden.

•

Feestelijkheden: Bij schoolfeesten dient de school de maatregelen geldend binnen de brede
samenleving te volgen. Dat betekent o.a. het opvragen van een covid safe ticket bij bv. een
eetfestijn. Het grootouderfeest stellen daarom uit.

Na de herfstvakantie versoepelen wel de quarantainemaatregelen:

•

Enkel leerlingen met symptomen worden nog getest.

•

Een klas gaat in quarantaine wanneer sprake is van 4 besmettingen in dezelfde week.

Fietscontrole politie op maandag 8 november
Op maandag 8 november, direct na de herfstvakantie, komt de
politie naar Onze School om de fietsen van onze leerlingen na te
kijken. Een goed uitgeruste fiets verhoogt immers de veiligheid
van uw kind op de weg. We nodigen dan ook zoveel mogelijk
leerlingen uit om maandag met de fiets naar school te komen. Zo krijgt u als ouder
zicht op wat eventueel nog kan aangepast worden om de fiets van uw kind nog veiliger te maken. Maandag 8 november vormt bovendien ook de start van de Flitscampagne voor alle Octopusscholen.

Flitsen tussen herfst en krokusvakantie...
Begin dit schooljaar gaven we reeds mee dat Onze School zich inschreef als
“Octopusschool”. Octopusscholen dragen veilige en gezonde schoolomgevingen
hoog in het vaandel en zijn bereid te werken aan actief woon-schoolverkeer. Meer
dan de helft van de Vlaamse scholen en de helft van de Vlaamse gemeenten zijn
lid. De campagne werd dit schooljaar gestart met de Strapdag midden september.

“Flits” is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee alle deelnemende
scholen in de donkere periode ouders en leerlingen verder aanmoedigen om te
voet of met de fiets naar school te gaan. Want zich actief verplaatsen, ook in de
herfst en de winter, is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop
en draagt bij tot een veilige schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter ook
leuk om te strappen. Op die manier zitten ze fris en monter in de klas.
Daarnaast gaat er terecht ook aandacht naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting en
fluomateriaal. Flits tracht zo de verdubbeling van het autogebruik in de winter terug te dringen. Leerlingen kunnen tijdens de Flitscampagne via controles en opdrachten stickers winnen die dan weer mooie prijzen kunnen opleveren voor de
school.
Het Octopusteam stuurt jaarlijks Flitsteams op pad om te ‘flitsen’ op onaangekondigde plaatsen in verschillende gemeenten. Ze delen heel wat toffe beloningen uit
aan strappers onderweg naar school. De Flitscampagne start na de herfstvakantie
op maandag 8 november 2021 en eindigt op vrijdag 25 februari 2022 vlak voor de
krokusvakantie.
Strappen en flitsen jullie mee?

De kikkerklas naar de boomgaard...
De kikkerklas ging op 7 oktober op uitstap
naar de boomgaard.
Al jaren stelt de familie Ghysbrechts uit Onderdale met veel plezier hun boomgaard
open voor een echte natuurexploratie van
onze kinderen. En ook dit jaar was het voor
de kleuters een topper. Het weer zat mee
en gewapend met rubberlaarzen gingen we
op verkenning.
Ook al hebben we dit jaar een magere appeloogst, toch
konden we nog heel wat appels plukken. We ontdekten
ook enkele perenbomen en konden de schoonheid van
enkele vlinders bewonderen die zich het zoete fruit lieten
smaken.
Enkele dagen later maakten we in onze klas heerlijke appelmoes en appelcake.
Een fijn en smakelijk thema! :-)

Spelen en leren in de hoekjes...
Voor meerdere kinderen is de overgang van de 3e kleuterklas naar het
1e leerjaar groot. Waar kinderen in de kleuterklas vooral al spelend leren,
wordt er in het 1e leerjaar verwacht dat ze al wat langer gericht kunnen luisteren en even alleen kunnen werken. Om de overstap van het kleuter naar het
1e leerjaar te verzachten maken we in de namiddag tijd voor hoekenwerk.
Werken en spelen in hoekjes kennen onze kleuters uit de kleuterklas. Tijdens
het hoekenwerk werken we aan de brede ontwikkeling door alle ontwikkelvelden uit het leerplan ZILL mee te nemen in de uitwerking van de hoeken. Zo
hebben we een boekenhoek, een wiskundehoek, een beweeghoek, een creatieve hoek, een schrijfhoek, enz.. Waar zinvol worden inhouden gebracht in de
voormiddag speels vastgezet in de namiddag.

Klimaatgezonde speelruimte met MOS!
Ook dit schooljaar werken we verder aan het project “Klimaatgezonde speelplaatsen”
in samenwerking met onze ouderraad. In schooljaar ‘19-’20 werd het project volop
voorbereid via bevragingen bij leerlingen, leerkrachten en ouders, maar ook via inspirerende bezoeken aan andere scholen of speeltuinen. Dit resulteerde dan in een uitgetekend omgevingsplan waarin de gekozen ideeën een plaats kregen.
Vorig schooljaar slaagden we er, met de financiële steun van alle ouders, in 500 m2
speelbos en extra fruitbomen aan te planten. Daarnaast kwamen er avontuurlijke houten speelelementen op zowel de lagere als de kleuterspeelplaats. Ook de moestuin
werd heringericht met de steun van onze vrienden Antoine & Antoine.
Net voor de herfstvakantie kwam de MOS-werkgroep opnieuw samen om de volgende
stappen te bespreken. Welke ideeën wensen we dit schooljaar te realiseren?
Buitenklas & fietsenstalling
Hier bouwen we een echte klas
“buiten” met zitplaatsen, een
krijtbord en overkapping. We
kiezen hier bewust voor de rustige voorkant van de school. Er
komt ook een extra fietsenstalling aan de voorkant van de
school.

Bloemenweide
Op de grasperkjes tussen de
parkeerplaatsen werden reeds
verschillende soorten fruitbomen
gepland. De grasperkjes zullen
plaats maken voor bloemenweide. Zo geven we de biodiversiteit
alle kansen en hoeft er minder
gemaaid te worden.

Boom speelplaats kleuter &
windschermen
Op de speelplaats van de kleutertjes dromen we van een mooie
grote boom die de nodige schaduw biedt in de lente en de zomer. Om de gure wind in de
herfst– en wintermaanden te
breken, onderzoeken we welke
aanplanting tegen de omheining
kan zorgen voor een windscherm.

Dank u wel aan onze maaipapa’s...!
U zal wellicht wel gemerkt hebben we het voorbije schooljaar het
gras bewust wat langer lieten groeien. We deden mee aan de “Maai mei niet-actie” om de biodiversiteit te stimuleren. We maaiden ook speelse paadjes doorheen het langere gras. Vanaf
eind april wisselden de zon en de regen zich voortdurend af waardoor het gras bijzonder snel
groeide en het veel maaiwerk voor de klusjesmannen onbeheersbaar dreigde te worden. Onze
School heeft immers bijzonder veel gras dat heel wat onderhoud vraagt. Daarom besloten we
begin dit schooljaar de hulp in te roepen van bereidwillige ouders. Onze vraag werd gehoord en
ondertussen vormden enkele papa’s een groepje die om beurten het gras maaien op Onze
School. Via deze nieuwsbrief willen we deze onmisbare helpende handen dan ook uitdrukkelijk danken!
Heeft u ook groene vingers en wil u ook graag af en toe de handen uit de mooi steken voor de
school, aarzel niet om contact op te nemen via directie.medardus@op-weg.be. Het hele schoolteam en de kinderen zijn u bijzonder dankbaar!

Taal– en rekenspelletjes bij juf Isabelle
Onder begeleiding van juf Isabelle bereiden onze 3e kleuters zich volop voor op
het eerste leerjaar. Op speelse wijze denken ze na over zinnen, woorden, rijmen,
klanken, en letters.
Ook de wereld van getallen vinden onze
oudste kleuters boeiend. Hoeveelheden
leggen, getalbeelden herkennen en wiskundige begrippen zoals meer of minder
worden vlot geoefend.
Ook de 2e kleuters komen wekelijks bij
juf Isabelle. Zij krijgen voorbereidende
schrijfoefeningen via de methode Krullenbol. Een correcte pengreep wordt aangebracht en via gerichte tekeningen ervaren ze vloeiende schrijfbewegingen.

Halloween knutseltip van het 5e leerjaar

Elke middag staan deze helpende handen voor ons klaar!

Tijdens de middagpauze staan er heel wat mensen klaar om onze kinderen te begeleiden tijdens het middagmaal en de speeltijd buiten. Dit schooljaar kwamen er enkele
nieuwe mensen bij. We stellen ze graag even aan u voor.
•

Isabel staat helemaal links. Zij neemt vanaf dit schooljaar ook enkele uren kinderverzorging op bij de kleutertjes en helpt ook in de refter tijdens het middagmaal.

•

Naast Isabel ziet u Cindy . Eén schooljaar terug moesten we afscheid nemen van
Ria Tilleman en gingen we op zoek naar een waardevolle vervanger. In Cindy vonden we die helemaal. Cindy staat Anneke elke dag bij in de refter en verzorgt ook
mee het onderhoud van de school.

•

Naast Cindy staat Anneke. Zij werkt reeds vele jaren in Onze School en is, samen
met Cindy, de trekkende kracht als het over catering en onderhoud gaat.

•

Naast Anneke zien we Marleen en José. José doet al enkele jaren toezicht bij ons
op de lagere speelplaats over de middag. Links van hem staat Marleen, zijn vrouw,
die op maandag en dinsdag ons bijstaat in de refter.

•

En helemaal rechts ziet u Svetlana. Zij helpt in de refter stopt onze allerkleinsten in
bed in het slaapklasje.

•

Tenslotte komen ook Lieve en Cindy. Zij staan ons ook telkens 1 dag per week bij
bij het middagtoezicht of het middagmaal.

Het 5e en 6e leerjaar op tijdsklassen naar Bokrijk...
Dinsdag 5 oktober zijn wij, het zesde leerjaar, te voet
naar het openluchtmuseum van Bokrijk geweest. Daar
hebben we een rondleiding gekregen. Tijdens die rondleiding hebben we een workshop gekregen over leder
(gemaakt van de huid van dieren). We hebben onder
begeleiding van de gids een portemonnee gemaakt.
Ik vond het portemonneetje maken leuk, omdat we met
materialen moesten werken waarmee we anders nooit
werken.
Lotte

Het 5de en het 6de leerjaar van SintMedardus in Ursel gingen naar het Drongengoedbos op donderdag 7 oktober. We maakten een stopmotion film met behulp van dingen uit de natuur. Deze voorwerpen moesten
we beschilderen zodat het mannetjes/
voorwerpen waren waarmee we een verhaal
konden spelen.
Ik vond het heel leuk omdat mijn groep goed
meewerkte. Mauro

Ik ben Thiebe Vyncke. Ik
ben met het 5de en 6de
leerjaar naar een speeltuin in Bokrijk geweest.
We waren van de jeugdherberg naar daar gewandeld. Het was er enorm
leuk. Er waren daar allemaal dingen die ik nog
nooit gezien had. Ik vond
het heel leuke en een originele speeltuin! Bedankt
school voor de leuke ervaring. Thiebe

Kalender november & december
•

maandag 8/11: Start Flitscampagne met fietscontrole door de politie

•

dinsdag 9/11: uitstap kleutertjes naar het Drongengoedbos

•

woensdag 10/11: schoolfotograaf

•

donderdag 11/11 en vrijdag 12/11: geen school, feestdag met brugdag

•

week 15/11: oudercontacten kleuter

•

donderdag 18/11: uitstap 1e en 2e leerjaar, naar Buskampveld

•

donderdag 18/11: uitstap 5e en 6e leerjaar, naar Ieper

•

maandag 22/11: toneel 1e en 2e leerjaar

•

vrijdag 26/11: lancering nieuw rapport

•

vrijdag 3/12: Sinterklaasfeest voor alle leerlingen

•

woensdag 8/12: pedagogische studiedag, geen school

•

donderdag 9/12: uitstap 5e & 6e leerjaar archeologisch museum in Velzeke

•

maandag 20/12: sportdag voor het 4e, 5e en 6e leerjaar

•

woensdag 22/12: 6e leerjaar naar PTI in Eeklo

•

woensdag 22/12: openklas voor startende peutertjes tussen 9u en 10u

•

vrijdag 23 december: halve dag school, in de namiddag geen school meer

