Vrije Basisschool De Schatkist
Scholengroep Sint-Rembert

Ichtegem , 27 oktober 2021
Beste ouders,

Vrijdag krijgen onze jongens en meisjes van de lagere school hun eerste schoolrapport van dit
schooljaar mee en daarna start een welverdiende vakantie! We mogen ons gelukkig prijzen dat wij
op De Schatkist tot hiertoe gespaard zijn gebleven van allerhande corona-toestanden, uitgezonderd
die ene dag dat de opvang (De Kastaar) de deuren moest sluiten omdat al de begeleiders eerst
moesten wachten op een negatief PCR testresultaat.
Met de stijgende besmettingscijfers staat de media vol met berichten van klassen en/of scholen die
tijdelijk moeten sluiten.
De regering heeft reeds een aantal beperkende maatregelen aangekondigd (CST in horeca en
dergelijke/mondmaskers op openbare plaatsen en winkels), maar momenteel is het nog niet
duidelijk welke (tijdelijke) maatregelen er voor de scholen zullen genomen worden? Van zodra dit
duidelijk is, zullen we dit zeker communiceren.
Langs deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken om de voorbije periode de toen geldende
maatregelen telkens zo goed te respecteren.
Dinsdag 9 november, meteen na de herfstvakantie, komt de Goedheiligman Sint Maarten op bezoek
in de Engel en op het Centrum. Dit bezoek werd al vroeg aangekondigd door zijn Hulppieten die
meteen ook reclame zijn komen maken voor de ‘etalage-actie’ en de Bietenstoet. Zowel de Engel als
het Centrum nemen deel aan de ‘etalage-actie’. De moeite om eens te komen bekijken 😊.
Nu vrijdag komt Wilfried met zijn accordeon langs om samen met de kinderen de Sint Maarten
liedjes in te oefenen. Zo zijn de kinderen er meer dan klaar voor om op 9 november de Sint met de
gepaste liedjes te verwelkomen.
Vrijdag 5 november gaat de Bietenstoet door. Naar goede traditie is de oudervereniging daar ook van
de partij met een standje waar men een lekker hapje en drankje kan bekomen. Allen daarheen zou ik
zeggen!
Na de Herfstvakantie starten we met een erg korte week daar het donderdag 11 november een
feestdag is (Wapenstilstand) en de school vrijdag 12 november de brug maakt.
Tijdens de herfst- en winterperiode zijn de ochtenden nog erg donker. Daarom zou ik willen
verzoeken om de kinderen steeds met het fluohesje (gekregen van de oudervereniging) naar school
te sturen. Nu vrijdag gaat er ook een fietscontrole door de politie door. In deze periode is een goed
werkend voor- en achterlicht extreem belangrijk!

Afdeling Centrum

Afdeling Engel

Scholengroep Sint-Rembert

Koekelarestraat 14

Zeemeeuwstraat 6

Bruggestraat 23

8480 Ichtegem

8480 Ichtegem

8820 Torhout

051 58 97 94

051 58 10 53

050 23 15 10

www.vbsichtegem.be

www.vbsichtegem.be

www.sint-rembert.be

Vrije Basisschool De Schatkist
Scholengroep Sint-Rembert

Tot slot een grote dankjewel aan al de ouders die ervoor zorgen dat hun kind(-eren) tijdig op school
zijn. Af en toe lukt het echter enkele kinderen niet om op tijd in de klas te staan, wat dan de
klaswerking verstoort. Daarom ook aan hen (en hun ouders) de vraag om een extra inspanning te
leveren om toch op tijd naar school te komen.
Aan iedereen vanaf vrijdagnamiddag een fijne herfstvakantie gewenst!

Hartelijke groeten,
Mr. Koen

Belangrijke data in november!
30/10/2021 – 07/11/2021

Herfstvakantie

Vrijdag 5 november 2021

Bietenstoet!

Dinsdag 9 november 2021

Sint Maarten op bezoek!

Donderdag 11 november 2021

Wapenstilstand/Sint Maarten

Vrijdag 12 november 2012

Facultatieve vrije dag

Maandag 15 november 2021

L5 op leeruitstap militaire begraafplaats +
museum te Passendaele

Dinsdag 16 november 2021

L2A (NM) en L3A (VM) naar kinderboerderij

Vrijdag 19 november 2021

L4B, L5B en L6B gaan schaatsen

Vrijdag 26 november 2021

L4A, L5A en L6A gaan schaatsen

Dinsdag 30 november 2021

Kleuters Centrum Grootouderfeest in de
sporthal.
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