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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders,
Een nieuwe maand… wat nieuwe info…
Het worden ongetwijfeld opnieuw spannende weken. Sommige kinderen gingen op reis, andere op
sportkamp, nog andere gingen tijdens het verlof bij vriendjes spelen,… en dan is het altijd af te
wachten of dit covid de schoolmuren binnen brengt. Maar, het is goed dat je op reis of op sportkamp
kan gaan en het is helemaal oké dat je met je vriendjes kan spelen! Probeer het gewoon op een wijze
manier te doen en vooral: communiceer met ons zodra je merkt dat je kind ziek wordt of wanneer jij
of je kind een hoog risicocontact had. Verderop in deze Damiaaninfo lees je meer over de aangepaste
coronamaatregelen.
Die maatregelen blijven het spontaan binnenkomen in de school om een praatje met de leraar te
maken verhinderen. De titularissen doen wel hun best om jullie op de hoogte te brengen van de
zaken die zich in de klas voor doen. In het kleuter gebeurt dit vooral door een vorm van (digitaal)
heen-en-weer schrift, het lager gebruikt hiervoor de agenda. Dat hoeft helemaal geen éénrichtingsverkeer te zijn. Noteer dus ook als ouder gerust zelf je vraag naar de leerkracht toe! Blijf niet te lang
met een bezorgdheid zitten, mocht dit het geval zijn. Daar heeft niemand deugd van.
Vandaag startten ook vier nieuwe kinderen op onze school!
Welkom Hector, Ieme, Louise en Luna!
We zijn blij dat jullie er bij zijn en we hopen dat jullie zich snel thuis zullen voelen.
Dat is ontzettend belangrijk om open te bloeien en tot leren te komen.
We zullen met z’n allen, leraren en leerlingen, goed voor jullie zorgen!
Beste ouders,
We zijn trots op onze school!
In niet gemakkelijke omstandigheden (corona en bouwwerf), blijven we elkaar vinden en doen we
samen al het mogelijke om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.
Dat zou niet overal het geval zijn!
Dat komt door ons team… door ons oudercomité… door de mensen die onze school helpen
organiseren (schoolraad, beleidscomité, vrijwilligers, raad van bestuur)… maar bovenal ook door u
allen.
Het is fijn om op die manier school te kunnen maken.
Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Coronamaatregelen
Vanaf vandaag 8 november gelden een aantal aangepaste coronamaatregelen. Voor u als ouder
betekent dit dat de school opnieuw altijd met mondmasker betreden wordt. Dit is vooral belangrijk
wanneer je kinderen naar de opvang komen en jij ze brengt of ophaalt. Af en toe gebeurt dit bij
voorbeeld ook door een grootouder. We vragen jullie om de boodschap door te geven!
De leerkrachten en iedereen die op onze school werkt dragen alleen geen mondmasker wanneer de
afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Voor het overige wordt het altijd opgezet.
Ook onze leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar moeten opnieuw een mondmasker dragen. Niet
op de speelplaats, maar wel in de gebouwen en in de klas.
Verder blijven we inzetten op handhygiëne en ventilatie. De CO2-waarden worden in alle lokalen bij
regelmaat in kaart gebracht.

2) Vrijdag 12 november: lokale vrije dag
Vrijdag is onze opvang open, er zijn voldoende inschrijvingen.
Aansluiten kan nog tot donderdag via deze link.

3) Woensdag 17 november: pedagogische studiedag
Op woensdag 17 november 2021 is er een pedagogische studiedag. Er is geen klas, maar wel opvang.
Inschrijven vooraf, per kind, is noodzakelijk!
Dan kan je hier doen.

4) Herfstwandeling en spaghettiavond: een ferme dankjewel!
Wat een editie!
Ruim 260 wandelaars en 305 eters.
Het financiële doel was duidelijk: de factuur voor de bosklassen in Durbuy voor onze gezinnen naar
beneden brengen. Dat is dus gelukt, zoveel is zeker.
Maar, we hebben met dit initiatief nog zoveel meer bereikt!
We voelden met z’n allen dat we de naam van ‘familiale school’ meer dan waard zijn.
Dankjewel aan iedereen die op één of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen.
Van het uitstippelen van de wandeling, tot het klaar zetten van de zaal, tot het snijden van de
groenten, het bereiden van de saus, het bedienen of afruimen, het afwassen,…
En vooral: in een dik halfuur stond alles opnieuw op z’n plaats en was de turnzaal opnieuw turnzaal.
Dat was voor mij zelfs schrikken…
Dat dit kan…

5) Damiaanraad
De week voor de vakantie werd de Damiaanraad samengesteld. We kozen voor een nieuwe formule
en kwamen los van ‘verkiezingen’. Elk kind van het lager dat graag in de Damiaanraad wou zetelen,
kon zijn naam in een klasbox stoppen. Daarna verzamelden we met z’n allen in de turnzaal en
kinderen uit de derde kleuterklas trokken uit elke box twee namen. Die twee kinderen vaardigen dit
schooljaar hun klas af.
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Het doel van onze Damiaanraad is om ‘samen school te maken’.
Dit houdt in dat we open staan voor nieuwe ideeën, als die passen binnen onze kijk op onderwijs én
haalbaar zijn.
Net voor elke Damiaanraad wordt er in onze lagere klassen nagegaan of er eventuele ideeën door de
afgevaardigden in de raad aangebracht moeten worden. Deze ideeën worden dan door juf Kaat en
juf Stephanie (die de Damiaanraad begeleiden) op het eerstvolgend overleg met het schoolteam ter
sprake gebracht. We wegen met het team af of de voorstellen haalbaar en wenselijk zijn. Na het
overleg met het schoolteam worden de besluiten naar de Damiaanraad terug gekoppeld. De
afgevaardigden brengen de besluiten dan in elke klas ter sprake.
Ook ouders die ideeën hebben kunnen die binnen onze schoolraad ter sprake brengen. De
contactgegevens vinden jullie aan de ingang van de school en stonden ook in de vorige Damiaaninfo.

6) Klaaskoeken…
Het is spijtig genoeg zo dat een basisschool in Vlaanderen onvoldoende middelen krijgt om haar
werking uit te bouwen op een manier die ze zelf wilt. Dit heeft als gevolg dat je als school af en toe
een actie op poten moet zetten. We zijn dankbaar dat zoveel ouders ons telkens steunen.
Omdat het fijn is het noodzakelijke aan het aangename te koppelen, zoeken we meestal acties die
deze combinatie maken.
Binnenkort krijgt uw kind een brief mee rond onze jaarlijkse ‘klaaskoeken actie’. Op de brief zal
duidelijk beschreven staan waar we concreet willen voor sparen. Er zijn immers nogal wat materialen
die we voor onze nieuwbouwlokalen moeten aankopen.
We hopen van opnieuw op uw massale steun te mogen rekenen.
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