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Beste ouder,
Naast Corona hebben we nog de jaarlijks
wederkerende hoestbuien en andere
griepachtige toestanden bij kinderen. Het
is niet de bedoeling dat je pagadder met
een hoestje moet thuisblijven. Enkel als je
kind koorts heeft dan vragen we met
aandrang je kind thuis te houden en de
huisarts te verwittigen.
Krijgt het kind gedurende de dag koorts
en wordt dat door de leerkracht
waargenomen en gemeten dan wordt je
kind in een afzonderlijke ruimte geplaatst
tot je, na ons telefoontje, er kan
omkomen;
We zijn halverwege de infomomenten en
we horen her en der toch zeer positieve
geluiden over de georganiseerde
avonden. We danken ook ieder voor de
massale opkomst en voor het respecteren
van de veiligheidsmaatregelen. Zo’n
avond is ook de ideale gelegenheid om
de werking te leren kennen en om kleine
en grote bekommernissen te delen en/of
te bespreken met de klastitularis.
Vandaag ging er in een klas het luizenalarm af. Ieder ouder van die klas werd verwittigd
om de haardos van kindlief eens te controleren. Misschien is het ook wenselijk om de
weelderige haren van je eigen kind(eren) te bekijken onder het motto ‘beter voorkomen
dan genezen’

HERINNERINGEN EN AANMANINGEN
Vandaag, vrijdag werden er brieven in een gesloten enveloppe meegegeven met de
kinderen. Dit zijn herinneringen en zelfs aanmaningen die vragen om de schoolfactuur te
betalen. Die brieven en ook het beheer van de rekeningen zijn niet meer het werk van
ons secretariaat. De centrale boekhouding Karel de Goede vzw heeft dit volledig
overgenomen.

Bij sommige herinneringen en/of aanmaningen staan er belachelijke kleine bedragen.
De meeste hebben we er al uitgefilterd. Omdat alles digitaal verwerkt wordt, is het
mogelijk dat je te veel of te weinig hebt betaald. Dat kan best een reden hebben…
bijvoorbeeld een warme maaltijd die te veel werd aangerekend.
Als er bedragen zijn die je in twijfel trekt, gelieve gewoon een mailtje te sturen naar
directie@olvademeersen.be. En onder de leuze ‘alles komt goed’ zullen we er werk van
maken om het te onderzoeken.
Een voorschot betalen van de openluchtklas die door Covid is afgelast wordt hier niet
meegeteld. Het terugbetalen van dat bedrag komt er zeker maar het nieuwe systeem
dat men gebruikt brengt nog wat andere mankementen aan het licht.
Mag ik vragen om steeds goed de factuur te controleren. Alles wordt digitaal
ingevoerd… ochtend- en avondopvang door de dames van de opvang, maaltijden,
zwemmen en andere activiteiten door de leerkracht… Er kunnen dus menselijke fouten
gebeuren die we graag onmiddellijk wensen op te lossen als je ons uiteraard daarvan
verwittigd. Het is niet en nooit de bedoeling om kosten aan te rekenen die niet werden
gemaakt. Een dikke dankuwel daarvoor.

MEDISCHE AFSPRAKEN VAN HET CLB
In de maand september zal een overleg i.v.m. de samenwerkingsafspraken met Vrij CLB
De Havens gepland worden. Hieronder leg ik graag de werking omtrent het medische
uit.
Omwille van de coranacrisis zijn er vorig jaar onderzoeken weggevallen en zal het CLB zijn
best doen om deze zo snel mogelijk in te halen. Hierdoor zijn er hier en daar wat
(voorlopige) wijzigingen in de werking.
- 1e kleuter:
De ouders werden met hun kleuter uitgenodigd op het centrum voor een systematisch
contactmoment. Momenteel wordt de werking hierrond nog geëvalueerd. Van zodra er
meer duidelijkheid is, zal de school hiervan op de hoogte gebracht worden. De
onderzoeken voor de 1e kleuters zullen vanaf januari 2021 gepland worden.
- 2e kleuter:
Omwille van de coronacrisis is het merendeel van de onderzoeken niet kunnen
doorgaan. Dit schooljaar zullen ze een extra inspanning leveren om de kleuters van het
geboortejaar 2016 een systematisch consult aan te bieden. Om dit zo snel en efficiënt
mogelijk te laten gebeuren zal dit consult op school plaatsvinden. Hierbij verwachten ze
niet van de ouders om aanwezig te zijn. Indien zij dringende vragen of opmerkingen
hebben kunnen ze uiteraard wel bij het CLB terecht via mail of telefoon.
- Geen wijzigingen:
* 1e leerjaar: vaccinatie en systematisch contactmoment op school
* 4e leerjaar: systematisch contactmoment op school
* 5e leerjaar: vaccinatie op school
* 6e leerjaar: systematisch contactmoment in het onderzoekscentrum
De contactmomenten zullen volgende weken nog opgestuurd worden en we zullen ook
met de ouders daarover communiceren.

