
NIEUWSBRIEF 2

Sint-Joris, 20/10/2021
Beste ouder(s)

Een paar weken terug doken we met z’n allen vlotjes het nieuwe schooljaar in. Met de fijne 
begeleiding van alle juffen, meesters en extra helpende handen zijn de kinderen hun klas al goed 
gewoon. 
In deze tweede nieuwsbrief vindt u het nodige schoolnieuws en een aantal schooleigen 
aandachtspunten. 

Vriendelijke groeten,
Het Sidi-schoolteam

Schooluren en stiptheid

Mogen we uitdrukkelijk vragen om de kinderen stipt af te zetten op school:
 ’s morgens tussen 8u25 en 8u40, 
 ’s middags tussen 13u en 13u15. 

Kinderen die te vroeg gebracht worden, moeten naar de opvang. Kinderen alleen aan de schoolpoort 
laten wachten is niet veilig. We zijn hier niet verantwoordelijk voor.  

Vanaf 8 november start onze school-actie ‘Fluohesje 
aan, fietshelm op is TOP’. 
Na de herfstvakantie is het verplicht om het hesje, 
gesponsord door ons oudercomité, te dragen. 
Dank je wel om jouw kind hiermee te helpen.  

De strapdag bleek opnieuw een succes. We stelden echter 
vast dat er nog te weinig kinderen een helm dragen. Ze 
kunnen bij een ongeval zware letsels en verwondingen 
voorkomen en zijn dus zeker nuttig. 
Een warme oproep dus! 

Tijdens de fietscontrole op 18 oktober door de politie bleek 
dat de helft van de gecontroleerde fietsen niet in orde was; 
vooral geen verlichting en slecht werkende remmen. Een 
aandachtspuntje dus.  

Maaltijden, middagpauze, slaapklasje, studie

Elke week krijgt uw kind een maaltijdstrookje mee naar huis. Mogen we vragen om dit steeds tijdig en 
correct in te vullen. Aanpassingen achteraf zijn niet evident en in het geval van warme maaltijden, 
vaak niet mogelijk. U vindt de maandmenu op de website van de school. https://vrijeschoolsintjoris.be/.
Er komen ook regelmatig foto’s op. 



Drankjes en tussendoortjes 

Alle kinderen brengen dagelijks een hervulbare fles met enkel vers water mee, ze kunnen deze 
steeds bijvullen. Tussendoortjes (fruit, groenten, koeken) worden ALTIJD in een doosje 
meegebracht. Papiertjes/folies blijven thuis.  Wij gaan voor een afvalvrije school! Het moedigt ook aan 
om grotere verpakkingen in huis te halen. Dank om deze afspraak te respecteren! Wie zijn fles of 
doosje niet naamtekent, loopt kans ze te verliezen. 

Traktaten

We mogen opnieuw zelfgemaakte traktaties (cakes, fruitbrochette, …) toelaten maar GEEN SNOEP! 
Snoep of chips zijn sowieso niet toegelaten op school (schoolreglement)! 

Schoolrekening

Indien u vragen hebt over de schoolfactuur, gelieve steeds te mailen naar 
olga.monteyne@vrijeschoolsintjoris.be  .  Zij helpt u steeds zo snel mogelijk verder. 

Oudercomité   

Ouders die zich willen engageren voor de school kunnen lid worden van het oudercomité. We zijn heel
dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Naast het Kerstkaffee en de ontbijtactie zetten ze zich ook in 
voor de proclamatie van het 6° leerjaar, het project Fruit op school en tal van andere acties. Nieuwe 
leden kunnen zich wenden tot oudercomitevbs8730@gmail.com
Dankzij hun financiële hulp en sponsoring kon de school rekenen op de aankoop van de populaire 
bouwblokken op de speelplaats en aanvullend materiaal voor de uitbouw van de speleotheek.  

Zorgvragen

Bij mogelijke zorgvragen neem je eerst contact op met de klastitularis 
(voornaam.naam@vrijeschoolsintjoris.be) of met het zorgteam: 

 de zoco Eline (eline.vanneste@vrijeschoolsintjoris.be)
 zorgjuf  lager Marjolein (marjolein.brandt@vrijeschoolsintjoris.be) 
 zorgjuf lager Berdien (berdien.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be) 
 zorgjuf kleuter (silke.vandendriessche@vrijeschoolsintjoris.be) 
 zorgjuf taalontwikkeling kleuter (mieke.verbeke@vrijeschoolsintjoris.be)  

Aanwezigheden 

Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dit wordt gemeld 
aan het CLB. De regelgeving bepaalt wanneer leerplichtige leerlingen gewettigd afwezig kunnen zijn.

Covid-19
Kleed uw kind voldoende warm. Gezien de huidige covid-maatregelen worden klassen constant 
geventileerd. Hierdoor kan de temperatuur even afnemen. 
Als uw kind veel hoest en koortsig is, moeten we vragen om het thuis te houden en de huisarts te 
contacteren voor verder onderzoek indien nodig. Gelieve ook steeds de school tijdig op de hoogte te 
brengen. 

Oude gsm’s, batterijen, tablets
Wij verzamelen ze voor u en ook zo helpt u de school van uw kind vooruit. Graag een warme oproep 
om zoveel mogelijk gsm’s binnen te brengen.

 Trotse aankondiging van ons nieuwbouwproject 
U hoorde het misschien al aan de schoolpoort of ergens tussendoor: de start van de bouw van onze 
nieuwe school (8 klaslokalen en gymzaal) komt gevoelig dichterbij � � Onze nieuwbouw komt er in de 
kloostertuin, naast de kleuterspeeltuin. De exacte startdatum is nog niet gekend en communiceren we 
pas wanneer die helemaal zeker is. Nog even geduld dus. 

Net voor en tijdens de herfstvakantie start de ontruiming van de af te breken Blok B; het gebouw 
naast de speelplaats van het lager. 
De kinderen zullen hier geen last van ondervinden. De klassen die er les volgen, worden 
ondergebracht in de bestaande gebouwen zodat de leerlingen een fijne, comfortabele ruimte ter 



beschikking hebben. Op deze manier kunnen we onze gepaste zorg en leskwaliteit blijven 
garanderen. 
Klassen L1, L4, de eendjes- en vlinderklas starten in de nieuwe klas na de herfstvakantie. Klassen K2 
en K3 verhuizen in de week na de herfstvakantie. 
Eens de verhuis erop zit, hopen we in de kerstvakantie Blok B te kunnen slopen zodat de werken 
ernaast vlot kunnen verlopen. 

Waar verhuist welke klas precies naar toe? 

 Eendjes- en vlinderklas  blok A (= gang secretariaat): in de broodrefter en slaapklas
 De werking van het slaapklasje blijft gegarandeerd
 De zachte landing ’s morgens blijft. U kan de peuter en eerste kleuterklas via de 

bruine tuinpoort (net naast de kerk)bereiken. Zo kom je, langs het kloostergebouw, de
gang van de nieuwe klas makkelijk binnen. 

 Kikker- en lieveheersbeestjesklas  blok A: in de warme refter
 In de warme refter wordt in de herfstvakantie een wand geplaatst zodat hier 2 

volwaardige klaslokalen kunnen ingericht worden. 
 Leerjaar 4  blok A: pc-klas 

 De pc-klas wordt deels ontruimd door een beperkt aantal vaste pc’s te verwijderen
 De school bestelde 50 chromebooks die onze pc’s capaciteit voldoende aanvult zodat

de leerplandoelen ‘mediakundige ontwikkeling’ bereikt kunnen worden. 
 Leerjaar 1  Vergaderzaal Sinjo (Lattenklieverstraat) 

 Dankzij een heel fijne samenwerking met de gemeente Beernem die deze oplossing 
mogelijk maakt!

 De leerlingen L1 komen ’s morgens en tijdens elke speeltijd gewoon naar school.  Ze 
verplaatsen zich telkens in groep met de klasjuf. Ook ’s avonds vertrekken ze vanop 
de grote speelplaats. Deze werking blijft gegarandeerd.

 Refterwerking  Sinjo
 Alle leerlingen nemen ’s middags een warme of broodmaaltijd in de Sinjo. De 

refterwerking blijft ook gegarandeerd. De kinderen zullen steeds onder voldoende 
begeleiding van en naar de Sinjo stappen.  Ook hier een welgemeende dank aan de 
gemeente om dit mogelijk te maken. 

Bedankt aan alle ouders voor het blijvend vertrouwen in dit verhaal. We mochten reeds heel wat 
positieve reacties en schouderklopjes ontvangen en dat doet ons veel deugd! 

Te onthouden data: 

  Elke woensdag tot aan de kerstvakantie: gratis groenten of fruit op school ism 
‘#Oogvoorlekkers’

  21 oktober: L5 en L6 : Bulskampveld
  22 oktober: dag van de jeugdbeweging: Kom in tenue!
  25 oktober: L6: Game over!
  Week 25 oktober: speelweek
  Week 25 oktober: start proevenweek (zeer beperkt voor L1 en L2: permanente evaluatie)
  27 oktober: levering koekjes: DANKJEWEL IEDEREEN VOOR DE BESTELLINGEN 
  28 oktober: ouderinfo-moment nieuwe instappertjes in de eendjesklas
  29 oktober: meegeven rapport
  1 november: start herfstvakantie
  8 november: instapmoment 
  9 november: K2 en K3: Schoolvoorstelling ‘Pluche’
  9 november: L6: ontvangst waalse school St Etienne en uitstap naar Brugge ‘Historium’
  17 november: KLASFOTO’S
  11 november: geen school, wapenstilstand
  12 november : geen school, pedagogische studiedag
  15 november: L5: MOEV: American Games (Valkaert)



  16 november: Uitstap L3 en L4: Westhoek (Nieuwpoort, Diksmuide, Zonnebeke, Ieper, Tine 
Cot, Passchendaele, …)

  20 november: start voorleesweek (kleine projecten op school)
  25 en 26 november: grootouderfeest (eendjes-, vlinder-, kikker- en lieveheersbeestjesklas en 

L1) 
  26 november: zwemmen L1, L2, L3 en L4
  29 november: L5 en L6: uitstap Zonnebeke ism gemeente Beernem
  3 december: Sint op school 
  6 december: herhalingsweek
  6 december: L1 en L2: Muzisch project
  13 december: start proevenweek 
  18 december: verrassingsactiviteit oudercomité
  20 december: speelweek 
  21 december: Oudercontactavond voor Kleuter en Lager 
  21 december: Kerstkaffee aangeboden door het oudercomité
  24 december: halve schooldag (voormiddag: misviering)
  NOOT 24 december: De buitenschoolse opvang is de hele dag gesloten. Er is geen voor- als 

naschoolse kinderopvang !

Herfstige groet,
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