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Koekelare, 29 oktober 2020 

Beste ouders,  

 

Ondanks de turbulente coronaperiode kunnen we terugblikken op een vlotte start 

van het schooljaar. Ondertussen zijn we overgeschakeld van fase geel naar fase 

oranje. Gelukkig brengt dit voor de kinderen niet teveel narigheid met zich mee. 

We proberen voor hen het schoolleven zo normaal mogelijk te laten verlopen, 

maar met de nodige voorzorgsmaatregelen uiteraard. 

 

De leerlingen van de lagere school kregen ondertussen reeds een mooie 

herhaling van de leerstof van het voorgaande jaar. De eerste proefwerken 

werden gemaakt en de rapporten zijn klaar. Nu de herfstvakantie wat langer 

duurt, voorzien we vanuit de school een aantal taken om de leerinhouden bij te 

houden. Het maken van deze taken wordt dan ook sterk aanbevolen. Zo kunnen 

we na de herfstvakantie vlot overgaan naar de volgende lessen. De 

vakantietaken zijn echter wel beperkt zodat de kinderen tenvolle van de 

vakantie kunnen genieten. 

 

In de vakantie is het Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken de mensen die er 

niet meer zijn. Zoals elk jaar leggen we een bloempje neer bij de mensen die we 

missen. Oud-collega’s, (oud-)leerlingen van onze school die gestorven zijn, 

ouders van kinderen… 

 

Onze afspraak met Sint-Maarten stond gepland op dinsdag 10 november. Wegens 

de verlenging van de herfstvakantie, blijft hij echter wat langer in het land. De 

Sint bezoekt De Negensprong op donderdag 12 november. Omdat Sint-

Maarten al heel oud is, ziet hij af van een grote intrede zoals we gewoon zijn. Het 

hele Sint-gebeuren zal volledig coronaproof verlopen. 

 

Heel graag danken we onze ouderverenigingen: de vriendenkring (Koekelare), 

de ouderkring (Bovekerke) en de mokkerouders (De Mokker). Mede dankzij hun 

activiteiten kunnen wij voortdurend investeren in vernieuwend materiaal. In alle 

vestigingen kregen de leerkrachten een budget om hun klasbibliotheek uit te 

breiden. Ook de avonturenklas van het 6de leerjaar in Koekelare en het 5de en 

6de leerjaar in Bovekerke wordt voor 50% door de respectievelijke kringen 

gefinancierd. Een grote dankjewel daarvoor! 
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Nu de dagen korter worden en de duistere periode van het jaar zijn intrede 

maakt, vragen we aandacht voor de zichtbaarheid van onze fietsers. Zorg je 

er zeker voor dat de lichten van de fietsen vlot werken? Een fietshelm wordt sterk 

aanbevolen. Het is zeker ook raadzaam dat de kinderen die met de fiets of te 

voet naar school komen een fluohesje dragen. Ze zijn zoveel meer zichtbaar met 

zo’n hesje aan. 

 

We wensen iedereen voor straks een deugddoend verlof. We zien elkaar graag 

terug op donderdag 12 november. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het voltallige Negensprong-team 

Directieteam: Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 

 

 

 


