Vrije Basisschool De Schatkist
Scholengroep Sint-Rembert

Ichtegem , 3 oktober 2020
Beste ouders,

De eerste schoolmaand zit er al op! Oktober is reeds van start gegaan.
Tijdens deze tweede schoolmaand zijn er heel wat uitstappen gepland. Laten we hopen dat de
weergoden en onze Lieven Heer ons wat gunstig gezind zijn zodat we treffelijk weer mogen hebben
tijdens deze uitstappen.
Met de Dag van de Leerkracht, maandag 5 oktober, zetten we al de juffen en meesters welverdiend
eens in de bloemetjes. Elke dag opnieuw staan deze prachtige mensen, in niet altijd even eenvoudige
omstandigheden, klaar om al onze kinderen met hart en ziel te begeleiden en te helpen op hun tocht
om te worden wie onze leerlingen kunnen en mogen zijn!
Maandag 5 oktober is het niet alleen Dag van de Leerkracht, maar gaan al de kleuters en het eerste
leerjaar van beide vestigingen naar Ichtegem kermis. Een jaarlijks traktaat van onze
oudervereniging! Vanwege de coronamaatregelen mogen we geen vervoer met auto’s van ouders
organiseren. Daarom wordt ook het busvervoer om de kleuters en het eerste leerjaar van de Engel
naar de kermis te brengen, betaald door de oudervereniging!
Doorheen het schooljaar ondersteunt de oudervereniging tal van activiteiten van onze school. Koken
kost geld natuurlijk en daarom organiseert de oudervereniging ook jaarlijks enkele activiteiten om
geld in het laadje te brengen. Ook daar komt Corona roet in het eten strooien. Normaal zou er 17
oktober een eetfestijn en supergezellige ‘Vlaemsche Avond’ doorgaan, maar vanwege de
coronamaatregelen kon dit niet. Doch onze oudervereniging zou de oudervereniging niet zijn,
moesten ze niet met een super origineel alternatief voor de dag komen 😊. In plaats van een
gezellige restaurantavond, komt er nu een fantastische ‘Vlaemsche Takeaway’. Men kan kiezen of
men de maaltijden zelf komt afhalen (op de Engel) of dat onze professionele chauffeurs 😉 het aan
huis komen leveren. Langs deze weg zou ik toch graag extra reclame willen maken en oproepen om
zoveel mogelijk dit prachtige initiatief van de oudervereniging te steunen door maaltijden te
bestellen via mail of door een bestelbriefje af te geven aan de klasleerkracht.
In oktober is ook de verkeersactie ‘Verplicht Verlicht’ gestart! Dit is een initiatief vanuit de provincie
waar al de politiezones aan deelnemen. In het kader van deze actie zullen er in de loop van oktobernovember door de politie fietscontroles uitgevoerd worden op al de scholen. Vandaar de warme
oproep om de fietsen van de kinderen eens extra na te kijken en te controleren of de reflectoren en
verlichting van de fiets ok zijn.
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Tegelijkertijd wil ik er ook nog eens op aandringen om de fluo hesjes (eveneens door de
oudervereniging geschonken!) op weg van en naar school telkens te dragen. Zeker nu de dagen toch
serieus aan het verkorten zijn.
Tot slot zou ik willen melden dat ik vanaf 12 oktober tot en met de herfstvakantie afwezig zal zijn. Dit
vanwege 2 heelkundige ingrepen (knieprotheses) op 12 en 26 oktober.
Mevrouw Tine Vandewalle zal op maandag, dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag op
permanentie zijn op school en mevrouw Els Vandaele (coördinerend directeur) zal ook regelmatig op
school aanwezig zijn. Voor dringende vragen kan u steeds op het secretariaat (Koekelarestraat)
terecht. Nancy (secretaresse) zal uw vraag zeker doorgeven aan mevrouw Vandewalle, mevrouw
Vandaele of mezelf. Zelf ben ik ook bereikbaar via mail: deschatkist@sint-rembert.be, maar ik kan
allicht niet beloven telkens onmiddellijk te kunnen reageren. Ik hoop vanaf maandag 9 november
terug op post te zijn.
Hartelijke groeten,
Mr. Koen

Belangrijke data in oktober!
Maandag 5 oktober 2020

VM al de kleuters + 1ste Lj gaan naar de kermis

Dinsdag 6 oktober 2020

L3A + L4A naar De Mote (Koekelare)

Donderdag 8 oktober 2020

pedagogische studiedag

Zondag 11 oktober 2020

uitgestelde Eerste communie te Koekelare:
09.00: 1ste communie Centrum
11.00: 1ste communie Engel

Maandag 12 oktober 2020

Kleuters Engel naar Bulskampveld (Beernem)
NM L2A&C naar Wijnendaele bos

Dinsdag 13 oktober 2020

L1A Bulskampveld (Beernem)

Donderdag 15 oktober 2020

Peuters + K1A Bovekerke Bos
K2/3 A&C Bulskampveld (Beernem)

Zaterdag 17 oktober 2020

Vlaemsche Avond!

Dinsdag 20 oktober 2020

L1B&L2B Kasteel D’Aertrycke

Vrijdag 23 oktober 2020

Dag van de Jeugdbeweging

31/10/2020-08/11/2020

Herfstvakantie
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