Beste ouders
Ook het onderwijs schakelt over naar fase oranje. Dit vanaf zaterdag 19
februari. Vanaf dan vervalt de mondmaskerplicht voor al onze leerlingen
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van het eerste tot het zesde leerjaar. Enkel bij schooluitstappen moeten
onze twaalfjarigen wel nog hun mondmasker opzetten, want dan volgen
we de regelgeving van de brede samenleving.
We verwijzen iets verder in onze nieuwsbrief naar de coronabarometer
voor onderwijs. Op die manier weten jullie ook welke versoepelingen er
zitten aan te komen als we overgaan naar code geel en groen.
Wij zijn alvast tevreden met de kleine versoepelingen en kijken hoopvol
de lente tegemoet!
Namens het schoolteam,
directeurs Mieke, Joost en Lore

Kies kleur
tegen pesten
Wist je dat we met onze school in de prijzen vielen met ons antipestbeleid? We werden uitverkozen tot winnende school en werden
gefeliciteerd voor ons beleid tegen pesten!
Dit doet ons echt deugd, want we leveren hiervoor elke dag inspanningen.
We moedigen onze kleuters en leerlingen aan om pestproblemen te
voorkomen, zijn hierin proactief en indien het toch eens zou voorkomen,
dan leren we hen om op een herstelgerichte manier het probleem te
verhelpen.
Onze werking werd vorig schooljaar toegelicht op een vergadering van de
ouderraad.
Jullie zullen

ongetwijfeld al eens

gehoord hebben

over

onze

cirkelmomenten / kringgesprekken?
Komende maanden zetten we in de lagere school expliciet in op het
trainen van sociale vaardigheden via spelmateriaal. We gebruiken hiervoor
spelletjes zoals het babbelspel, het EQ-babbelspel en het kwartetspel
‘Kikker be cool’. Ook in de kleuterklassen werken we verder met de
methode ‘Cas & Lisa’ waar we inzetten op het oefenen van sociale
vaardigheden.
De herstelbomen staan in volle bloei in alle vestigingen van vbs Spes
Nostra. Misschien heb je deze al gezien?
Binnenkort nemen we deel aan de STIP IT-actie

’kies kleur tegen pesten’.

Coronabarometer
voor onderwijs
Ook voor het onderwijs wordt er met een coronabarometer gewerkt.
Deze omvat vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Vanaf volgende
week schakelen we over naar code oranje.
Benieuwd welke versoepelingen er nog zitten aan te komen? Klik hier
voor meer info.

verkeersveilige
schoolomgeving
Werk ook jij verder mee aan een verkeersveilige schoolomgeving?
Dank om:
• de fietsstraten te respecteren
• jouw medewerking aan de realisatie van de ‘schoolstraat’ in de
Koffiestraat
• eerst in te zetten op stappen en trappen vooraleer de auto te
gebruiken
• de parkeerzones reglementair te gebruiken en de voetpaden,
opritten en garagepoorten vrij te houden
• …

