Beste ouders,
De eerste schoolmaand zit er op. We gaan met heel veel plezier de tweede
maand van dit schooljaar in. Een nieuwe maand die ons een beetje dichter
zal brengen bij ons normale schoolleventje.

Update rond het bouwproject :
De aannemer is ondertussen begonnen met de dakconstructie verder af te
werken. Indien het weer het komende maandag toelaat gaat onze toren
erop. In de toren komt er een bel geschonken door Veerle Derave, de mama
van Hukkel. Het is een familiestuk die in onze toren mag hangen. Dus
maandag zal een spannende dag worden. Niet alleen voor de aannemer
maar ook voor onze kleuters. Duimen jullie samen met ons mee dat het niet
te veel regent?

Corona update.
Yes…. Jullie kunnen en mogen onze schoolpoort weer binnen. Vanaf maandag kunnen jullie de kleine kapoenen weer
binnen onze schoolmuren afzetten. Ja zelfs tot over onze groene strook. Wanneer jullie doorgaan nemen jullie dan maar
afscheid met een dikke knuffel en dikke zoen op onze kus en knuffelzone. ’s Avonds hebben we graag dat jullie aan de
schoolpoort aanschuiven. Wanneer de opvang begonnen is kunnen jullie gerust onze kapoenen komen afhalen binnen
op de speelplaats. En dat alles zonder mondmasker. Mogen we wel nog vragen bij het binnenkomen van de schoolpoort
om de handen te ontsmetten. We behouden ook nog de afstandsregel en geven elkaar voldoende ruimte. Dank je wel
we kijken er naar uit. ☺
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing
en quarantaine:
- Bij een hoog-risicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1
en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
- Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie
hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als
hoog-risicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief
testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
Familienieuws
Bij de start van dit schooljaar moeten we jullie al meteen droevig nieuws melden.
We hebben afscheid moeten nemen van Marleen Vaernewijck oma van Anna (2k) en Georges De Martelaere
overgrootvader van Mathis (3K). We wensen beide families veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Ouder infoavond voor de derde kleuters op 7 oktober om 18u30
Volgende week donderdag verwelkomen we graag onze ouders van de derde kleuterklas op onze school. Dit voor de
tweede ouderavond in verband met schoolrijpheid. We willen jullie vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen via een
mailtje naar de klasjuf. Marleen.verzele@sgkruizinga.be
Tijdens deze infoavond dient iedereen een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen
van de school. Vanaf het ogenblik dat we neerzitten mag ons mondmasker af. (dit is de regelgeving vanaf het ogenblik
dat we schoolgebouwen binnenkomen als ouder)

Uitstap naar de Helix voor de derde kleuterklas
Dinsdag 19 oktober gaan de kinderen van de derde kleuterklas, onze clownen, op uitstap naar het
provinciaal domein De Helix in Geraardsbergen om er de sfeer van de herfst op te snuiven. De Helix is een
natuur-educatief centrum en ontwikkelt innoverende producten en methodieken voor diverse doelgroepen
waaronder dus onze kinderen van de derde kleuterklas.
Doel:
Mensen aanzetten om na te denken over en hen betrekken bij natuur- en
milieuthema’s dichtbij en verder weg. Zo willen we hen helpen om de
juiste keuzes te maken met het oog op een duurzame toekomst.
Praktische info / mee te brengen :
• De bus zal de kinderen ophalen om 8u en terug brengen aan de school rond 16u30.
• Wees daarom ’s morgens zeker om 7u45 op school.
• Laarzen in een tasje/zakje
• Regenjas bij slecht weer
• Lunchpakket en voldoende drinken
Programma :
• Van tak naar tak met Friedel en Krak (voormiddag)
Krak de eekhoorn nodigt de kinderen uit op het
verjaardagsfeest van zijn vriendinnetje.
Onderweg zoeken ze allerlei geschenkjes voor Friedel. Zo
ontdekken ze spelenderwijs het
leven van de eekhoorn en beleven ze de herfst in de omgeving.
• Beestig natuurpad (namiddag)
Felix speelt verstoppertje met zijn vrienden. Hij kan ze niet vinden en vraagt de kleuters om
hem te helpen zoeken. Met een handpop, leuke spelletjes en opdrachten ontdekken de
kleuters de leefwijze en eigenschappen van de mol, de egel, het konijn, het
lieveheersbeestje, de kikker, de slak en de regenworm. Per dier staat er een doos in de tuin
met het nodige materiaal om de opdrachten uit te voeren.
De uitstap en het busvervoer zijn helemaal gratis! De volledige school uitstap wordt betaald vanuit het CREAKINDO
fonds, het samenwerkingsplatform tussen de gemeente Kruisem en alle scholen van onze gemeente ten gunste van alle
kinderen die in Kruisem school lopen.
KOALA
Neen, er komt helaas geen echte Koala naar onze school. Koala is echter een nieuwe en verplichte
taalscreening om de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters in Vlaanderen in kaart te brengen. Deze
taalscreening wordt afgenomen in de periode van 10 oktober tot en met 30 november.

De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te
gaan. Deze taalscreening helpt ons om een
goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van onze kleuters,
zodat we hen beter kunnen ondersteunen
en het taalonderwijs op onze school nog sterker kunnen maken.
Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor
te bereiden. Relevante observaties zullen tijdens het
oudercontact besproken worden. Als je kleuter minder goed
zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. Samen gaan
we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden
had met de taalscreening. We denken ook samen na over wat
we op school, in de klas en thuis kunnen
doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we
bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder
kunnen ondersteunen.
Activiteitenkalender eerste trimester 2021 – 2022
Uitstap voor alle kleuters naar fruitboerderij Cocquyt.

Dinsdag 12 oktober 2021

Uitstap voor de derde kleuterklas naar de Helix
(betaald door creakindo)
Pedagogische studiedag

Dinsdag 19 oktober 2021

Start koekjesverkoop

Vrijdag 29 oktober 2021

Herfstvakantie

Van 30 oktober 2021 t/e/m 7 november 2021

Oudercontact

Dinsdag 9 november 2021

Wapenstilstand

donderdag 11 november 2021

Lokale verlofdag

Vrijdag 12 november 2021

Wereld Diabetes dag

Zondag 14 november 2021

Afhalen koekjes

Vrijdag 19 november 2021

Sinterklaasfeest

Donderdag 2 december 2021

Pedagogische studiedag

Woensdag 15 december 2021

Kerstdrink op school

Donderdag 23 december 2021 15u
Van 24 december 2021 (’s middags stopt de school
om 12u) t/e/m 9 januari 2022

Kerstvakantie

Vriendelijke groeten vanwege de kleuterjuffen.

Woensdag 27 oktober 2021

