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Nieuwsbrief 17 december 2021
Beste ouder
Het schooljaar is al ver gevorderd.
Helaas wordt de kerstvakantie verlengd. We hadden graag nog een week onderwijs gegeven.
Door de vorige sluitingen in onze school verloren we al heel wat onderwijstijd.
Gelukkig dalen de besmettingscijfers, we hopen dat deze daling zich verder blijft doorzetten en
dat we na de kerstvakantie met minder maatregelen terug naar school kunnen. We willen graag
iedereen danken om de maatregelen i.v.m. de mondmaskerplicht goed op te volgen. Zo werkten
we samen aan één van onze nieuwe leerplandoelen: Ontwikkeling van initiatief en
verantwoordelijkheid Engagement voor duurzaam samenleven
IVds3 (nummer leerplandoel) Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en
respectvol omgaan met en zorg voor de kwetsbare andere.
De werken aan het nieuwe klaslokaal vorderen ondertussen.
Daarnaast gaan we op zoek naar goede lucht in onze school. Door het
huidige bouwproject kunnen we op dit ogenblik hiervoor geen subsidies
aanvragen.

We gaan wel wetenschappelijk
verder op weg: We stappen
daarnaast in het onderzoeksproject
van Prof. Bert Blocken (oudleeerling van ‘t Nederwijsje) en
viroloog Marc Van Ranst “Gezonde
lucht in klaslokalen”. Met hun
onderzoeksteam van TU Eindhoven
en KU Leuven ondersteunen ze een
tijdelijk proefproject van
luchtreinigers in meerdere klassen
in ‘t Nederwijsje. We trachten
daarnaast toch ook een
proefopstelling in Het Opwermerke
te voorzien. Na dit onderzoek
krijgen we voldoende informatie om
een juiste beslissing te nemen in de
aankoop en het plaatsen van
luchtreinigers in onze school.

Na de herfstvakantie startte onze actie “HELM OP FLUO TOP”, we blijven inzetten op het goed
zichtbaar zijn in het verkeer. Ondertussen hebben we onze gouden medaille Verkeer Op School
2020 – 2021 ontvangen. Met de werkgroep van de verkeersouders en de dienst Mobiliteit hebben
we onlangs de verkeerssituatie rondom onze school nog besproken. We zullen nog overleggen of
we de schoolstraat terug willen opstarten of een andere aanpak voor de veiligheid rondom onze
school. Er wordt al heel goed geparkeerd op de parking aan het kerkhof. Er is ook gevraagd om
de stoep van de school naar de parking te verbeteren. Meer informatie hierover volgt hopelijk
nog.
Zoals u hebt vernomen kwamen we eind juni in de pers als voorbeeldschool over onze ICTwerking.
In januari zal er in onze school een filmploeg van U-Gent neerstrijken om onze rekenlessen te
filmen in het kader van good practices in het rekenonderwijs. Uit onze studiedagen van de
voorbije jaren hebben we geleerd en onze werking aangepast om ons rekenonderwijs te
verbeteren. (was in december uitgesteld wegens de verstrengde corona-maatregelen)
We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Een Vrolijk Kerstmis, veel geluk in het nieuwe jaar!

