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- het digitale oudercontact gaat komende week op verschillende avonden door. U kreeg 
normaal al een uitnodiging van de klasjuf. Mocht dit niet zo zijn, laat dan tijdig iets weten. 
- in de week van 25 januari is er GEEN studie. 
- er staat een vrije dag op vrijdag 12 februari 2021, een pedagogische studiedag.

Volgende week start de week van de poëzie. Vanaf 28 januari 2021 laten we de poëzie op 
school de vrije loop.

Het duizendpootteam gaat op zoek naar een leuk coronaproof carnaval alternatief. We zetten 
in op de intense beleving van de kinderen, net zoals met het Sint-gebeuren. De concrete 
uitwerking volgt nog.

Dikketruiendag nodigt iedereen uit om met zijn klas, bedrijf of op lokaal niveau deel te nemen 
aan eenvoudige en haalbare acties om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat kan tijdens de 
jaarlijkse hoogdag begin februari. Door de corona-maatregelen controleren we nog meer op de 
CO2 uitstoot in de klas. We ventileren de lokalen voortdurend. De CO2-meters in de klassen 
geven duidelijk aan wanneer dit nodig is. Maar een extra dikke trui op 9 februari, geeft die 
dikketruiendag gewoon meer glans!



Corona houdt ons bijna een jaar ‘in ons kot’. Als je de media erbij neemt, dan merk je op dat 
heel wat scholen gesloten worden wegens besmettingen of klassen die in quarantaine moeten. 

In de scholengemeenschap De Wegwijzer zijn er al enkele scholen in deze 
situatie. We zijn er niet vrij van, maar we blijven hard in zetten op het 
ontsmetten, het verluchten en dergelijke. 
Als u het als ouder van een kind uit het vijfde of zesde leerjaar veiliger acht 
om uw kind een mondmasker te laten dragen, dan kan dat. Als school 
kregen we er (nog) geen concrete afspraken rond, dus aanbevelen of 
verplichten, kan de school niet. Tenzij ze er deze avond anders over 

beslissen. Het voorstel vanuit onderwijs Vlaanderen is: vanaf maandag 25 januari dragen alle 
leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een 
mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 
 
 

We verdienden via Trooper reeds 759 euro, dankzij de aankopen van 
mensen die het oudercomité van de Duizendpluspoot goed gezind zijn. 
Eén klik zorgt voor een bijdrage aan deze inkomsten. Centjes die 
makkelijk worden verdiend en die ten goede komen van alle kinderen 
van de Duizendpluspoot!  DOEN!
 

Tekent u ook de petitie om het zwembad van Sint-Eloois-Vijve open te houden? 
De derde kleuters gaan wekelijks naar het zwembad van Vijve voor een lestijd 
watergewenning. Als het zwembad verdwijnt, gaan ook meteen deze lessen verloren. 
De watergewenning is een goeie voorbereiding op het zwemmen vanaf het eerste leerjaar. 
Het zwembad is ideaal voor ons, we verliezen geen tijd, hebben geen peperdure 
vervoerskosten en de tijdsduur in het zwembad kan optimaal gebruikt worden.  
Voor de derde kleuters zou het goed zijn, mocht het zwembad open blijven. 
Op sociale media en kranten verschenen al héél wat artikels over deze sluiting. 
U voelt dat het bericht over de sluiting, leeft binnen Sint-Eloois-Vijve. 
De petitie kan erg belangrijk zijn en kan uw steun goed gebruiken.  
De petitie loopt tot 19 februari 2021. Daarna wordt ze overgemaakt aan het schepencollege 
stadsbestuur Waregem met de vraag of ze de petitie behandelt en antwoordt tegen 19 maart 
2021. 
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