ALLEGAARDJE
SEPTEMBER 2020

Beste ouders
Hierbij vindt u het allereerste Allegaardje van het nieuwe schooljaar!
De Coronamaatregelen, inclusief het circulatieplan voor het einde van de schooldag, ontvingen jullie reeds op mail.
Bij vragen kan u ons steeds contacteren per mail (wijngaard@kosh.be) of per telefoon tussen 8 uur en 17 uur.
Vanaf september is het weer toegestaan dat leerlingen 's middags thuis eten!

NIEUWS VANUIT HET PERSONEEL

GEZONDHEIDS- EN
MOS-BELEID

Juf Alexandra (K1) en haar man mochten deze
zomer het blije nieuws meedelen dat zij in blijde
verwachting zijn van hun eerste kindje. In goede
omstandigheden zal juf Alexandra gans dit
schooljaar afwezig zijn. Juf Laura Augustynen zal
de vervanging op zich nemen.

We willen onze leerlingen een gezonde en
milieubewuste levensstijl meegeven. Het
verminderen van de suikerinname is hierbij een
prioriteit. Ook het kiezen voor duurzame
alternatieven vinden we belangrijk. Bedankt om
met onderstaande afspraken rekening te houden.

Juf Martine (zoco) greep de kans om een jaartje
ervaring op te doen in het ondersteuningsnetwerk.
Juf Lieve zal haar taken overnemen.

We brengen enkel water mee naar school, in
een herbruikbare drinkbus.

Juf Bea kreeg van haar arts jammer genoeg niet de
toelating om opnieuw te starten op 1 september.
Haar ziekteverlof werd verlengd. Juf Stephanie
Boeckx zal zich samen met juf Caroline ontfermen
over K5.

Deze tussendoortjes zien we graag: een
stukje fruit, groentjes, een droge koek.

In ons zorgteam verwelkomen we graag 3 nieuwe
collega's: juf Anke Van Baelen, juf Sieglien Van
Damme en juf Floor Gils.

Met verjaardagen trakteren we met een
eenvoudig versierde cake of iets anders
gezonds. Let op want op woensdag vieren we
onze verjaardag met een fruit- of
groententraktatie.

Op woensdag is het GRUITJES-dag, dan
brengen we allemaal fruit of groenten mee
voor de pauze.
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Gezien de verhoogde waakzaamheid vragen we
dat zieke kinderen zeker thuis blijven en
voldoende lang uitzieken. Wij voorzien hierbij in
de lagere school zoals steeds de mogelijkheid
om schoolwerk op te halen. Bedankt om samen
zorg te dragen voor elkaars gezondheid

INFOAVOND
1STE LEERJAAR
De infoavond van het 1ste leerjaar gaat door op
donderdag 3 september om 19u30. Meester Guy
ontvangt u graag in de grote refter, meester Stefan
in de turnzaal van het rode gebouw (achteraan).
Elke volwassene draagt een mondmasker en ontsmet
de handen bij binnenkomst. We voorzien maximum 2
stoelen per kind. Bedankt om hiermee rekening te
houden.
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Ook dit schooljaar blijven we inzetten op sensibilisering!
Alle fietsers van de lagere school MOETEN langs het kleine poortje binnenkomen en buitengaan. Ook
voetgangers met een toelatingskaart mogen gebruik maken van dit kleine poortje.
De politie van Herentals wijst ons op het totale stilstaan- en parkeerverbod vanaf het verhoog aan de
Rankenstraat tot aan de zandparking. Ze verwijzen hierbij naar het verkeersbord dat er reeds geruime tijd staat.
De school voorziet een begeleide rij tot aan de parking van de petanqueclub om ouders te stimuleren zich daar
veilig en correct te parkeren.
Wij blijven vragende partij om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Is de auto toch de
enige oplossing? Parkeer dan veilig, correct en liefst buiten de woonzone rondom de school. Carpoolen is zeker
ook een milieuvriendelijke én tijd winnende optie!
SAMEN kunnen we in en rondom de school zaken in beweging krijgen!

Wij kijken er naar uit om al onze lieve vriendjes
weer te verwelkomen op school. Aan jullie
allemaal een fijn schooljaar gewenst!
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