27 augustus 2021
Beste ouder(s),

Op woensdag 1 september gaat onze schoolpoort weer open. De klassen en de speelplaats zijn
helemaal opgefleurd om jullie kinderen te verwelkomen.
Taditiegetrouw geven we ook graag wat algemene informatie mee.
Om te beginnen alvast het uurrooster met de openingsuren van de school.
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Volgens de algemene regelgeving en de afspraken tussen de gemeente en de Koekelaarse scholen,
opent de school 15 minuten vóór het belsignaal. Concreet wil dit zeggen dat we alle kinderen ’s
morgens pas vanaf 8.20 uur op school verwachten. Wie ’s middags naar huis gaat, verwachten we pas
terug vanaf 12.55 uur. ’s Avonds is er toezicht tot 15 minuten na schooltijd. Daarna worden de
kinderen naar de buitenschoolse opvang De Buidel gebracht.

De in- en uitgangen van de school bevinden zich als volgt:
➢ In- en uitgang via de poort aan de Buidelparking: 1ste, 3de en 4de leerjaar
➢ In- en uitgang via de deur in de Kerkstraat: kleuterafdeling
➢ In- en uitgang via de poort aan de Ichtegemstraat: 2de, 5de en 6de leerjaar
 De uitgang van het 5de leerjaar bevindt zich aan de voordeur aan de Ichtegemstraat.
Jaarlijks werken we op school rond een bepaald thema. Na een schooljaar waar weinig mocht, gaan
we volop voor ‘een keitof schooljaar’. We vragen dan ook dat elk kind op 1 september zijn/haar eigen
‘kei’ meebrengt. In de klas wordt hier op een creatieve wijze rond gewerkt.
Koekelare Centrum: Kerkstraat 2A – 051 58 90 26
Bovekerke: Oudstrijdersstraat 4A – 051 58 45 91
De Mokker: Kleine Asstraat 2 – 051 58 20 02
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Ook lijsten we graag de belangrijke data voor dit schooljaar op.
1. Schoolvakanties
➢ Herfstvakantie: maandag 1 november 2021 – vrijdag 5 november 2021
➢ Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022
➢ Krokusvakantie: maandag 28 februari 2022 – vrijdag 4 maart 2022
➢ Paasvakantie: maandag 4 april 2022 – maandag 18 april 2022 (paasmaandag)
➢ Zomervakantie: vrijdag 1 juli 2022 – woensdag 31 augustus 2022
2. Vrije dagen
➢ Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
➢ Hemelvaartweekend: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
➢ Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
3. Facultatieve vrije dagen
➢ Vrijdag 12 november 2021
➢ Maandag 2 mei 2022
4. Pedagogische studiedagen
➢ Maandag 4 oktober 2021
➢ Woensdag 26 januari 2022

Ook bij het nieuwe schooljaar zijn er nog een beperkt aantal coronamaatregelen die we in acht moeten
houden. Hier alvast de maatregelen die voor jullie van belang zijn:
➢
➢
➢
➢

Er is geen mondmaskerplicht meer voor kinderen voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Handhygiëne blijft van groot belang. Er staat steeds handgel aan elke ingang.
In de gangen dragen volwassenen steeds een mondmasker.
Op school wordt bezoek beperkt tot essentiële derden om risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Bezoekers dragen steeds een mondmasker.
➢ Ouders zetten de kinderen ’s morgens af en halen die ‘avonds op aan de schoolpoort en dragen
hierbij een mondmasker.
➢ Leeruitstappen, sportdagen en zwemlessen kunnen weer gewoon doorgaan.

Het nieuwe schooljaar wordt meteen ook het jaar van de digisprong. De scholengroep heeft in de eerste
fase 1 laptop per 2 kinderen van het 5de en 6de leerjaar aangekocht. Wegens de extreem grote
bestellingen, kan de productie en verdeling van laptops niet bijgehouden worden. Bij ons worden die
verwacht rond Nieuwjaar. Meer info volgt voor de betrokken ouders, zodra de inzetbaarheid en het
gebruik hiervan meer vorm krijgen.

In het nieuws kwam het al uitgebreid aan bod: ruim 400 scholen hebben geen boeken bij de aanvang
van het schooljaar. Het 1ste leerjaar van De Negensprong behoort ook tot de gedupeerden. Alle

lesmaterialen voor de maand september werden ondertussen gekopieerd, zodat we het schooljaar
kwalitatief kunnen starten. De boeken worden eind september verwacht.

In bijlage sturen we ook de schoolbrochure en het schoolreglement door voor het komende schooljaar.
Richtprijzen voor het komende schooljaar vind je terug in de schoobrochure op pagina 28-29.

We wensen jullie allen een keitof schooljaar toe!
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