Nieuwsbrief december 2020
Beste ouders,
De eindejaarsfeesten komen snel dichterbij! Dit jaar zullen de feestdagen anders zijn dan alle
andere, om een jaar als geen ander ook af te sluiten. Gedurende dit eindejaarseizoen, wensen
we je momenten van rust temidden van de moeilijkheden, contacten met familie en vrienden
(zelfs als ze niet in persoon kunnen zijn), de warmte van herinneringen aan vorige feestdagen,
en prachtige vlammetjes van vreugde die nog steeds onder de oppervlakte sluimeren.
We kijken uit naar betere tijden in 2021, en om in het voorjaar weer onze activiteiten te kunnen
hervatten. Vrolijk kerstfeest maar vooral een GELUKKIG NIEUWJAAR 2021!

Oudercomitévergadering 7 december

Onze tweede virtuele vergadering op 7 december zag meerdere nieuwe gezichten en nieuwe
ideeën. Dit zien we graag; dank aan alle deelnemers! Een overzicht van de besproken thema's
vindt u hieronder, een volledig verslag volgt op de Oudercomité-website.
Mededeling van a.i. directrice Martine Van der Auwera:
- De staff en de school waren erg blij met de financiële steun van het Oudercomité voor
Sinterklaas dit jaar. Ondanks COVID hebben de kinderen digitaal Sinterklaas kunnen vieren en
kreeg elke klas een duurzaam cadeau van de Sint.
- De school heeft de bouwplannen voor het nieuwe (KAE/BS) gebouw ontvangen en de werken
starten vermoedelijk in het najaar van 2021.

- Naar aanleiding van een recente tussenkomst van de hulpdiensten op de speelplaats, zijn de
lesgevers geïnteresseerd om ook hun eigen EHBO-diploma of update te krijgen. Zelfs leerlingen
uit het 5e en 6e leerjaar zullen de kans hebben les te krijgen over eerstehulpverlening.
- Verduidelijkingen met betrekking tot de in- en uitgangprocedure van zowel de kleuterafdeling
als de basisschool.
Andere besproken onderwerpen:
- Mattentaartjes: vorig jaar verkocht het Oudercomité mattentaartjes aan ouders en vanwege
COVID zijn deze nog niet geleverd. We onderzoeken samen met de producent de mogelijkheid
om die levering in 2021 covidproof te maken.
- Mobiliteitsacties (zie hieronder)
- Mentorprogramma voor nieuwe ouders door ouders
- Financiën

Mobiliteit – update van Filtercafeteam
De afgelopen maanden ondernam onder meer het filtercafeteam een aantal zaken om de
verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit rond de school te verbeteren:
- Samen met de directie stuurden we een warme oproep uit naar ouders, leerlingen en
leerkrachten om (1) zoveel mogelijk te voet, met de fiets, de step of met het openbaar vervoer
naar school te komen, (2) om de straat van de schoolpoort te vermijden met de auto en (3) om
in ieder geval veilig te rijden en de verkeersregels te respecteren (zowel voor auto´s als fietsers).
Via deze weg herhalen we graag deze oproep. Laten we samen werk maken van een veilige en
gezonde schoolomgeving.
- Bij de gemeente hebben we samen met de school een aanvraag ingediend voor de installatie
van een Kiss&Ride parking aan de ingang van de lagere school, achter het zebrapad. We hopen
hiermee dat automobilisten niet langer dubbel zullen parkeren.
- Nadat de vuilniswagen een aantal keren was langsgekomen tijdens het aanvangsuur van de
school, wat tot zeer gevaarlijke situaties leidde, hebben we actie ondernomen naar Net Brussel
en de gemeente toe. Voorlopig met succes.
- Tot slot willen we iedereen oproepen om een petitie te tekenen die werd gelanceerd door een
aantal bewoners van de wijk Vogelenzang, eveneens ouders van onze school:
https://www.petities.com/30_kmu_in_alle_brusselse_woonwijken_ook_in_de_vogelzangwijk.
DEADLINE VANDAAG, 15/12/2020 om 15u

Vanaf 1 januari 2021 geldt de maximumsnelheid van 30km/uur in alle Brusselse woonwijken. De
gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft echter een uitzondering ingediend voor een aantal straten
in de directe omgeving van onze school, waaronder de Vrijwilligerslaan (gedeelte aan het KAE
over een afstand van 200m waar vier straten op uitkomen, waaronder de Edmond Mesenslaan)
en de Gebroeders Legrainlaan. Op deze straten zou de snelheidslimiet van 50km/uur gelden,
met alle gevolgen vandien inzake verkeersveiligheid.
Update 14/12: Petition 30km/h - 15/12 @ 20:00 LIVE on Youtube!
Meer informatie : https://www.petities.com/a/301126

We hopen dat u de nieuwsbrief van het Oudercomité een interessante en nuttige
informatiebron vindt. Als u opmerkingen of suggesties heeft over welke informatie - van
algemeen belang voor alle ouders - zou kunnen worden opgenomen, neem dan contact met ons
op.

Oudercomitévergadering: maandag 1 maart 2021

