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1. PANNENKOEKENACTIE vanaf dinsdag 6 oktober
In oktober houden we opnieuw onze jaarlijkse pannenkoekenactie. Met de opbrengst realiseerden we de
voorbije jaren al heel wat aankopen voor alle klassen : touchscreenborden, tv-schermen, picknicktafels,
spelmateriaal,… We hopen ook dit jaar opnieuw vele honderden kilo’s te verkopen.
De pannenkoekenverkoop start dit jaar op dinsdag 6 okt. en bestellen kan tot de herfstvakantie.
Met de opbrengst willen we dit realiseren: een spelletjeskoffer voor op de speelplaats
U krijgt binnenkort alle info.
Met DANK alvast voor jullie steun ! Met de winst maken we vele kinderen gelukkig!

2. ONTBIJTBOXEN OP 25 OKTOBER

Ontbijt op 25 oktober
Duid alvast met stip in jullie agenda aan. Op zondagochtend 25 oktober kunnen jullie een ontbijtbox
afhalen op school. Ideaal om gezellig met je bubbel te ontbijten. Dat is genieten van bubbels op een
maximale manier. Inschrijven kan binnenkort.

Financiële steun voor de speelplaatsen
Koop je online? Vergeet dan niet via https://www.trooper.be/ouderraadbck naar je favoriete webshop te
gaan. Zo krijgt de ouderraad een kleine commissie van die webshop op je aankoop. Al dit extra geld wordt
geïnvesteerd in de speelplaatsen. De teller staat ondertussen op €106, dus shoppen maar!
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3. KOM- EN KIJKMOMENT voor nieuwe peuters
Ouders van toekomstige nieuwe peuters zijn welkom op een kom- en kijkmoment.
U krijgt alle praktische info over ‘de eerste keer naar school’.
Dit gaat door in pim pam poen op vrijdag 30 oktober van 9 uur tot 10 uur (niet 23 okt zoals eerder
aangekondigd). De ouders met peuters die instappen na de herfstvakantie zijn welkom.
Dit zijn de data van de kom- en kijkmomenten:

4. CORONA-NIEUWS
4.1. DANK!
We stellen vast dat de maatregelen (mondmasker, ontsmetten, afstand, ouders beperkt op de
speelplaats, …) die we genomen hebben vlot opgevolgd worden. Dank hiervoor!
4.2. COVID 19 symptomen
Wanneer in de klas een kind een van volgende symptomen krijgt, nemen wij contact op met de ouders en
vragen om je kind te komen halen:
- Koorts (38° of meer)
- Fel en vaak hoesten of problemen met de ademhaling
- Verkoudheid (snot) én bijkomende klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, keelpijn
- Verlies van reuk of smaak
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4.3. Verjaardagen
Trakteren op de verjaardag is een leuke traditie. In de corona-tijd vragen we enkel voorverpakte koeken,
cakes, pannenkoeken,… mee te brengen. Alles verpakt en zelfs liefst individueel verpakt. Dit past niet in
het rijtje: chips, snoep en allerlei prulletjes. Ook echte geschenken zoals speelgoed kan niet.
Een boek of spel voor de klas kan ook een alternatief zijn.
Dank voor uw begrip en medewerking!
4.4. En tenslotte
Onze school zit nog steeds in code geel. We hopen dat dit niet verandert.
Indien we moeten overschakelen naar code oranje komen er nieuwe maatregelen. Dit zijn de
belangrijkste :
- Geen warme maaltijden
- Geen uitstappen
- Geen ouders binnen de schoolmuren
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We houden u tijdig op de hoogte.

5. SCHOOLFOTOGRAAF OP BEZOEK : Maandag 19 oktober
Op maandag 19 oktober komt de schoolfotograaf KLASFOTO’s en INDIVIDUELE FOTO’s nemen. Deze
mooie herinnering kunt u nadien aankopen.

6. DATA OKTOBER - NOVEMBER
Alle data, activiteiten,… vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
VR 02/10/2020
MA 05/10/2020
DI 6/10/2020
ZO 25/10/2020
VR 23/10/2020
VR 30/10/2020
ZA 31/10 t.e.m. ZO 08/11/2020
MA 09/11/2020
DO 19/11/2020 – vanaf 15 u
WO 11/11/2020

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen

Wat
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Start pannenkoekenverkoop
Ontbijtboxen ouderraad
Kom- & kijkmoment (peuters die instappen 9/11)
Laatste dag pannenkoekenverkoop
Herfstvakantie
We verwelkomen de nieuwe peuters
Ophalen pannenkoeken!
Vrije dag – Wapenstilstand

7. LUIZEN OP SCHOOL
We streven naar een luizenvrije school. Daarom vragen we jullie medewerking :
- Indien u luizen of neten vaststelt bij uw kind vragen we dit onmiddellijk te melden aan de klasleerkracht.
- De klasleerkracht verwittigt d.m.v. een brief alle ouders van de klas.
- Gelieve dan onmiddellijk te behandelen en elke dag te controleren.
- Gelieve ons op de hoogte te houden indien, na een periode, de besmetting opnieuw vastgesteld wordt.
- Indien nodig controleren wij een hele klas of wordt het CLB ingeschakeld.
Indien we met ieder het probleem aanpakken, zal dit ongetwijfeld effect hebben !
Zie ook www.klasse.be/luizen-uitroeien-in-8-stappen

Basisschool St.- Lodewijkscollege Christus-Koning * G. Davidstraat 6 + 57 * 8000 Brugge

