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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Workshops en uitstappen
●

●
●

Workshops en uitstappen zijn mits voorwaarden toegelaten
○ steeds per klasbubbel
○ geen openbaar vervoer
○ enkel contact met essentiële derden, geen ouders
○ rekening houden met volgende maatregelen: verluchten, handhygiëne,
mondmakserplicht, afstand
○ moet bijdragen tot het behalen van de eindtermen
Rekening houdende met bovenstaande maatregelen, worden een aantal activiteiten
georganiseerd in de maand mei.
Je vindt bij deze postmap de maandkalender van mei

Verkeersoefeningen
●
●
●
●

●

Geen grote verkeersdag (geen toestemming voor ‘evenementen’ tijdens corona). We
zouden dit ook niet kunnen organiseren zonder hulp van ouders.
We vinden het wel belangrijk dat al onze kinderen voldoende praktijkgerichte
verkeerseducatie krijgen.Daarom gingen we op zoek naar alternatieven.
Naast de lessen die de leerkrachten zelf voorzien, zal elk kind deelnemen aan twee
workshops gegeven door een lesgever van het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
Jokke oefent fietsvaardigheden met klassen L1 t/m L5 tijdens de turnlessen. Op die dag
breng je een fiets mee die in orde is (remmen in orde -fietsbanden opgepompt), fietshelm
en fluohesje.
Voor L6 zijn extra fietslessen voorzien zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het Grote
Fietsexamen dat we in juni willen afnemen.

Herinnering oudercontacten
●
●
●

vanavond zijn er terug digitale oudercontacten gepland.
uurregeling + stappenplan werd vorige week dinsdag gemaild (kwam bij enkele ouders in
spam terecht)
graag tijdig aanmelden, anders raakt de hele planning in de war

●
●
●
●

Zomeropvang in onze school van 1 t/m 9 juli en van 23 t/m 31 augustus
Voor kinderen van Leefschool De Dageraad en De Brug
Max 50 kinderen per week
Inschrijven kan enkel digitaal. Mail met digitaal formulier wordt vandaag verstuurd.

Vakantieopvang

Stelplaats De Lijn
●

De Lijn kreeg een vergunning voor een verlenging van exploitatie stelplaats voor 3
jaar (ipv 10 jaar)

●

Werkgroep buurt en enkele ouders van de school onderhandelen nog over een
‘leefbaarheidsakkoord’ om de reguliere buslijnen zwaar te beperken in de De Lange
Altaarstraat. Bussen die toch voorbij de klassen rijden zouden dan verplicht elektrisch
moeten rijden.

Foutje rekening K2
●
●

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

Middagtoezichten K2 werden in maart niet aangerekend
Komen mee op de factuur van april

