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Sint-Amandsberg, 23 november 2020
NIEUWSBRIEF NOVEMBER – DECEMBER 2020
Lessen rooms-katholieke godsdienst
Juf Maria is op VR 30/10 met pensioen gegaan. Wij wensen haar veel geluk in de toekomst.
Wij hebben 2 nieuwe juffen mogen verwelkomen: juf Chelsea en juf Guinevere.
Juf Chelsea zal op woensdagvoormiddag juf Maria vervangen voor katholieke godsdienst.
Zij zal lesgeven aan de leerlingen van het tweede en zesde leerjaar.
Vanaf de week van 16/11 is Guinevere de nieuwe juf voor godsdienst en mag zij juf Maria
haar plaats overnemen op donderdag (4de en 5de leerjaar) en vrijdagvoormiddag (3de en 1ste leerjaar).
Verandering is altijd een beetje spannend maar beide juffen kijken ernaar uit om de kinderen en de school in de
komende tijd te leren kennen!
Warme kledij
Omwille van de coronamaatregelen is het belangrijk dat de lokalen voldoende geventileerd worden. Hierdoor zullen
de ramen en deuren open gezet worden. Hierdoor zal de klastemperatuur dalen. Gelieve daarom uw kind een extra
trui, een sjaal, een dekentje, … mee te geven.
Inschrijvingen: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden
(kinderen geboren in 2019)
 Voor wie? Voor alle kinderen die in 2019 geboren zijn en die bovendien ook al een broer/zus schoollopen
hebben in GO! basisschool De Wijze Boom. Ook voor personeelsleden die een kindje (geboren in 2019) hebben,
geldt deze inschrijvingsperiode.
 Wanneer? 18 januari 2021 - 29 januari 2021
 Hoe?
Code geel: inschrijvingen gaan door op school
Code oranje: inschrijvingen kunnen niet doorgaan op school
Inschrijvingen gebeuren vanop afstand: via e-mail


Via mail en telefoon kan u juf Naomi bereiken:
09/218.86.76
naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be



Ter info: Wij hebben een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en het
rijksregisternummer. Gelieve een kopie van de ISI+-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit te voorzien.

LOP Gent basisonderwijs (+ Merelbeke)
Gewoon onderwijs
Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022
 18-29 januari 2021: inschrijven kinderen °2019 met voorrang broer/zus en kind van personeel
 24 februari 2021 (12u ’s middags) tot 19 maart 2021 (12u ’s middags) : aanmelden via
http://meldjeaanbasis.gent.be
 26 maart 2021: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen
 29 maart 2021 tot 30 april 2021: inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure
 Vanaf 6 mei 2021: start vrije inschrijvingen
Algemene veiligheidsmaatregelen
Gelieve nog steeds rekening te willen houden met de volgende voorschriften:
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 De afstand van 1,5 meter bewaren

 De stad Gent verplicht het dragen van een mondmasker in de
schoolomgevingen vanaf 29 oktober 2020. De verplichting geldt in een
zone van 200 meter rond de in- en uitgangen van alle Gentse scholen.
Naschoolse opvang
Bij code oranje vragen wij – indien mogelijk – uw kind(eren) na schooltijd te komen afhalen. Indien u uw kind(eren) niet
kan komen afhalen na schooltijd, dan kan hij / zij op school blijven. Zowel op de kleuter- als lagere afdeling is er
opvangmogelijkheid tot 18u00 (ook op woensdagnamiddag). Per begonnen halfuur wordt 0,75 euro gevraagd.
Dankjewel aan het oudercomité
Hierbij willen wij de ouderwerking van harte bedanken voor de mobiele wasbak die we hebben gekregen. Onze lagere
schoolkinderen zijn dan ook reuzeblij! Na het kerstverlof zal een KOEKENBAK-verkoop voor de wasbak worden
georganiseerd. Binnenkort hierover meer informatie!

Wijnverkoop (ouderwerking)
Bestel nog tot 15 december jouw favoriete wijn uit de wijze wijnbox of geef iemand een wijngeschenk cadeau!
Is je wijze wijnbox (bijna) leeg geproefd, heb je je favoriete wijn ontdekt, of wil je graag wijze wijngeschenken voor de
eindejaarsperiode? Via deze link kan je tot 15 december nog wijze wijn (flessen en boxen) bestellen en de ouderwerking
van de school steunen! Je kan nu trouwens ook een winterse variant van de wijnbox bestellen met wijn en heerlijke
tapas! https://dewijzeouders.wordpress.com/.../wijze-wijntasting/
Kerstrapport (lagere school)
Het kerstrapport staat ingepland in de schoolkalender op vrijdag 18 december. Aangezien de herfstvakantie met een
weekje verlengd werd, zal het rapport uitgesteld worden naar vrijdag 8 januari.
Kerstvakantie: MA 21/12 t.e.m. VR 01/01
Van maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021 is het kerstvakantie. Wij zien onze WIJZE BOOM kinderen
héél graag op maandag 4 januari 2021 terug!

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur

