MAANDKALENDER: DECEMBER 2020
Schoten
di.

01.12: Wafels mee naar huis!

vrij.

04.12: Sint op bezoek in Schoten

woe.

09.12: Digitale pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen!

za.

19.12: Begin van de kerstvakantie tot en met 03 januari 2021

Schoten, 30 november 2020
Beste ouders,
Ondertussen zijn wij aangekomen in de laatste maand van het eerste trimester. De
digitale of telefonische oudercontacten zijn volop aan de gang of misschien al achter de
rug. Wij hopen dat u ondanks de omstandigheden toch een goed gesprek mag ervaren
over het functioneren van uw kind in de klas en op school.
Ook de komende kerstperiode zal wat anders verlopen dan dat wij gewend zijn maar in
naam van alle personeelsleden, willen wij nu reeds iedereen een vredevolle kersttijd, een
vrolijk kerstfeest en een zorgeloos 2021 toe wensen!
1) Rapporten
Het leer- en leefrapport van 18 december 2020 wordt verschoven naar 22 januari
2021. Door de noodgedwongen verlenging van de herfstvakantie vinden wij de
periode te kort om in december terug een rapport op te stellen.
Wij vinden het namelijk belangrijk om voldoende tijd te voorzien voor remediëring
en aanbieden van nieuwe leerstof alvorens terug te evalueren.
2) Wafelverkoop
Namens het Oudercomité en de school willen wij langs deze weg iedereen danken
voor uw inzet tijdens onze voorbije wafelverkoop. Deze verkoop bracht een mooie
winst op van 6 000 euro. Hiervoor zullen zoals beloofd dit schooljaar alle leerlingen
beloond worden met een extraatje. De twee best gemiddeld verkopende klassen
waren 6D en 6KS. Via het Oudercomité wordt hen een extra klasbudget ter waarde
van 50 euro aangeboden, waarvoor dank! Hierbij willen wij van de gelegenheid
gebruik maken om u als ouder op de hoogte te stellen dat het Oudercomité
geregeld financiële ondersteuning biedt bij aankopen voor de kinderen van onze
school. Zo werden er bijvoorbeeld vorig jaar extra opklapbare picknicktafels
aangekocht voor de Marialei. Dit jaar werd er reeds geld gegeven voor extra
zwemmateriaal en een nieuwe geluidsbox om onder andere de dagelijkse
ochtenddansen op AVD te ondersteunen. Verder worden er jaarlijks budgetten

voorzien om het lezen te blijven stimuleren door de aankoop van nieuwe boeken
en abonnementen op kindertijdschriften en budgetten om onze kinderen te
verrassen met wat lekkers bij speciale gelegenheden. Zowel op Marialei als AVD
willen wij in de toekomst ook de speelplaats aanpakken. Ook hier zal ons
Oudercomité financiële ondersteuning bieden. Een moestuintje op de Marialei zal
dit jaar met die financiële steun reeds gerealiseerd worden.
3) Inschrijvingen 2021-2022
In de maand januari starten we met de inschrijvingen van broertjes of zusjes van
onze huidige leerlingen.
Net zoals vorig schooljaar verloopt dit via de computer:
www.aanmelden.schoten.be.
Exacte data van aanmelden en inschrijven worden nog meegedeeld.
Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met het
algemene secretariaat van onze school 03/6470503.
4) Kios nabewaking
Zoals vorig schooljaar wordt wegens de bouwwerken op de Marialei de naschoolse
opvang door Kios op de twee campussen georganiseerd. Voor ouders met jonge
en oudere kinderen is er de afspraak dat wanneer het eerste kind op tijd is
opgehaald, het tweede kind, op de andere locatie, ook niet wordt aangerekend.
Deze afspraak blijft bestaan maar geldt alleen als er tussen het ophalen van het
eerste kind en het tweede kind niet meer dan 20 min. verstreken is. Gelieve hier
rekening mee te houden.
Graag er ook rekening mee houden dat omwille van veiligheidsredenen op AVD de
poort ingang Kruiningenstraat om 17.00 uur gesloten zal worden. Uw kind kan
dan alleen nog afgehaald worden via ingang Antoon van Dijckstraat. Dank voor
uw begrip!
5) Bomenplantactie
De gemeente Schoten organiseerde in het weekend van 28 november een
bomenplantactie waarbij er gratis bomen werden aangeboden. Op AVD heeft de
werkgroep speelplaats zich op dit initiatief ingeschreven. Samen met de leerlingen
van campus AVD werden deze bomen gepland op de speelplaats en wordt er zo
ingezet op meer groen!
6) Fluoactie
Denken jullie ook nog mee aan de verkeersveiligheid van onze kinderen? Graag
fluo laten aandoen en in de buurt van de school alle regels en afspraken in het
verkeer strikt naleven aub. Wij vragen extra aandacht voor het parkeren van uw
wagens. Dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

