NIEUWSBRIEF NOVEMBER
Veilig naar school:
Na de herfstvakantie dragen al onze kinderen verplicht een fluohesje. Het dragen van zo’n
hesje is veel veiliger in deze donkere dagen.
Elke ouder wil voor zijn kind een veilige schoolomgeving. De school, de politie en ons
oudercomité dragen daar hun steentje toe bij. Vaak zien we echter nog ouders die met hoge
snelheid het schoolerf naderen, verkeerd parkeren, parkeren op de kiss-en-ride zone of zelfs
voor de schoolpoort! Het is ook niet de bedoeling om voor de kleuterpoort te parkeren en
mee uit te stappen met je kinderen! Zo maak je de file alleen maar langer.
Kinderen die gebruik maken van een rij bij het verlaten van de school, mogen pas opgehaald
worden op het einde van die rij.
Mogen we jullie aandacht nog eens vragen met dit alles rekening te houden? Onze kinderen
verdienen immers een veilige schoolomgeving!

Uniform:
Na de herfstvakantie trekken onze leerlingen hun winteruniform aan. Vergeet niet om alle
kledingstukken (mutsen, sjaals, handschoenen…) duidelijk te voorzien van de naam van uw
kind. Alle info over het schooluniform is te vinden op onze site: www.sint-ludgardis.be.
Een groot deel van het uniform kan ook online besteld worden via onze webshop:
www.sint-ludgardiswebshop.be. Aangekochte stukken worden via uw zoon/dochter
meegegeven naar huis.

Corona:
Na de herfstvakantie dragen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar verplicht een
mondmasker in de school.
Alle ouders die de school binnenkomen, zijn verplicht een mondmasker te dragen, ook terug
bij het ophalen van uw kleuter(s).

Iedereen verlaat onmiddellijk na het ophalen van zoon/dochter de schoolomgeving.
Ook tijdens het wachten op de kinderen aan de schoolpoort draagt iedereen een
mondmasker en zorgt iedereen voor voldoende afstand.
Het oudercontact van de kleuterschool (16 november) zal digitaal doorgaan.
Respecteer bovendien de verschillende coronamaatregelen tijdens de herfstvakantie. Alleen
zo kunnen we de curve naar beneden halen en kunnen de scholen veilig open blijven!

Enkele belangrijke data:
Maandag 8 november:

start nieuwe instappertjes

Donderdag 11 november:

vrije dag

Vrijdag 12 november:

leerlingenraad

Dinsdag 16 november:

oudercontact kleuterschool (digitaal) + inleveren 2de
hands uniformbeurs van 15 uur tot 17 uur

Woensdag 17 november:

verkoop tweedehands uniformbeurs van 11 uur tot 13
uur

