WAT VERANDERT ER ALLEMAAL IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020?
IN DE KLEUTERSCHOOL
Vanaf dit schooljaar eten de kleuters ’s middags in de modulaire unit. Dit is voor onze kleuters een
grote verbetering : ze zitten veel rustiger, er is een toilet in dit lokaal, al het meubilair is aangepast,
ze zitten vlakbij hun speelplaats en het is veel gezelliger. De kleuters zullen eten in 2 groepen. Bij
slecht weer kan de modulaire unit na het eten ook gebruikt worden voor een activiteit binnen. We
gaan ervan uit dat de middagpauze op die manier voor onze kleuters veel aangenamer zal zijn.

IN DE LAGERE SCHOOL
In de loop van de maand september testen we een nieuw systeem uit voor de refter. De refter is veel
aangenamer opgesteld met tafels in groepjes, ronde tafels enz … De kinderen mogen hun plaats
kiezen in de refter. De kinderen van het 1ste leerjaar mogen dadelijk gaan eten als de middagpauze
start. Nadien zullen de kinderen van andere klassen naar de refter kunnen gaan naargelang er plaats
is. We proberen ons ook te organiseren om (als weer het toelaat) de kinderen van 456 meer buiten
te laten eten.
In heel dit systeem krijgen de kinderen veel meer verantwoordelijkheid en vrijheid. We willen wel dat
alles op een rustige en gedisciplineerde manier verloopt.
Probeer jullie kinderen te motiveren om hier op een positieve manier aan mee te werken. Zo kunnen
we de middagpauze veel aangenamer laten verlopen en dat zou een grote verbetering zijn. We
rekenen op de kinderen om hier samen werk van te maken !

ALGEMEEN
- De rijen aan de kant van de Sint Amandsesteenweg worden afgeschaft. Er waren eigenlijk nog
nauwelijks kinderen om te begeleiden zodat deze personeelsleden beter op een andere locatie
worden ingezet. Uiteraard zullen de leerkrachten die aan de poort staan de kinderen helpen bij het
oversteken als er geen gemachtigd opzichter staat.
- Abonnementen voor allerlei worden vanaf dit schooljaar rechtstreeks bij het secretariaat besteld.
Bij voorkeur per mail naar secr@bernardusschool.be Bestelbriefjes kunnen uiteraard ook via de
leerkracht aan het secretariaat worden afgegeven.
- We bekijken een systeem om de facturen voortaan per mail te versturen. Indien dit interessant lijkt,
dan proberen we dit zo snel mogelijk operationeel te maken.

ACCOMMODATIE (EN MEUBILAIR) VAN DE SCHOOL
- Op het dak van het 6de leerjaar zijn deze zomervakantie zonnepanelen aangebracht. Het aandeel
van de school in ons engagement voor een beter klimaat.
- De modulaire unit is heringericht tot een refter voor de kleuters en een gesprekslokaal voor
leerkrachten-ouders.
- Het 5de leerjaar heeft nieuwe banken en stoelen. Deze zijn verstelbaar en kunnen in de toekomst
nog in andere leerjaren worden ingezet.
- Walter heeft de bank rond de boom op de speelplaats van de lagere school hersteld. Deze bank
wordt intensief gebruikt door de leerlingen en is nu terug perfect in orde. Dank je wel Walter !

WE WENSEN AAN IEDEREEN EEN FIJN SCHOOLJAAR TOE !!

