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Koekelare, 28 oktober 2021 

 

Beste ouder(s),  

 

De eerste periode van schooljaar 2021-2022 zit er ondertussen alweer op. Heel 

wat leuke activiteiten mochten reeds de revue passeren. Het deed deugd dat er 

weer heel wat meer ruimte was.  

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 worden vandaag meegegeven. Voor alle 

kinderen staat nu een welverdiende vakantie voor de boeg. 

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… 

 

In de school van Koekelare nemen we afscheid van juf Annick (klas L1B) die een 

nieuwe uitdaging aangaat. We wensen juf Annick heel veel succes met haar 

nieuwe opdracht binnen het ondersteuningsnetwerk. Voortaan neemt juf Astrid 

de klas volledig voor haar rekening. 

Ook in vestiging Koekelare nemen we in klas K1A  afscheid van juf Margot en in 

klas K2A van juf Lisa. Na de herfstvakantie komt juf Silke terug uit 

bevallingsverlof en neemt haar opdracht naast juf Martine (K1A) en juf Evy (K2A) 

terug in handen. 

 

Onze afspraak met Sint-Maarten staat gepland in de eerste dagen na de 

vakantie. In de school van Koekelare komt hij op bezoek op dinsdag 9 november. 

In Bovekerke en De Mokker komt hij langs op woensdag 10 november. We zijn 

alvast heel blij dat onze kindervriend terug live op bezoek mag komen, al zal de 

ontmoeting wel in openlucht gebeuren. 

 

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 klas uit te breiden met 
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leuk, hedendaags en uitdagend materiaal. Ook de avonturenklas van het 6de 

leerjaar in Koekelare wordt voor 50% door de vriendenkring gefinancierd. Een 

grote dankjewel daarvoor! 

 

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht worden de coronamaatregelen weer 

aangescherpt. Vanaf morgen, 29 oktober, geldt de algemene mondmaskerplicht. 

We vragen hierbij aan alle bezoekers om een mondmasker te dragen bij het 

betreden van het schoolgebouw. 

Na de herfstvakantie wordt gevraagd aan alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar 

om een mondmasker te dragen in binnenruimtes. Het mondmasker mag afgezet 

worden in de klas, wanneer men neerzit en wanneer er voldoende ruimte tussen 

de kinderen kan voorzien zijn.  

De richtlijnen voor personeelsleden werd via de interne communicatie kenbaar 

gemaakt. 

 

Hierbij gepaard gaand, blijft ook afstandsonderwijs regelmatig de kop opsteken. 

De inzet van afstandsonderwijs gebeurt volgens onderstaande strategie. 

▪ Quarantaine voor 1 of 2 dagen: 

➢ Er wordt geen afstandsonderwijs voorzien. 

▪ Quarantaine voor meer dan 2 dagen: 

➢ Er wordt gevraagd om op dag 2 om 16.00 uur de boeken op te halen 

op school. 

➢ Er wordt afstandsonderwijs voorzien vanaf de 3de dag voor Frans (in 

het 5de en 6de leerjaar), Nederlands en Wiskunde. 

 De leerkracht belt op via Teams. 

 Er staat een iPad in de klas waarbij het kind vanop afstand 

kan meevolgen. 

▪ Afwezigheid wegens ziekte: 

➢ Kinderen die ziek zijn, moeten kunnen uitzieken. Voor hen wordt 

geen afstandsonderwijs voorzien. 

▪ Inhaallessen: 

➢ Voor kinderen die langere tijd in quarantaine geweest zijn en voor 

kinderen die ziek geweest zijn, voorziet de school in inhaallessen. 

 

 

 

 



 

Nu de dagen korter worden en de duistere periode van het jaar zijn intrede 

maakt, vragen we aandacht voor de zichtbaarheid van onze fietsers en 

voetgangers. 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 maandag 8 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het voltallige Negensprong-team 

Directieteam: Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 

 

 

 


