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WE ZIJN HEEL BLIJ 

… dat we op 1 september alle leerlingen mogen verwelkomen op De Kastanje.  

… dat alle kinderen samen in de klas kunnen zitten. 

… dat alle kinderen op de speelplaats mogen spelen. 

… dat we terug les kunnen geven aan alle kinderen.  

… dat we extra muros activiteiten kunnen doen (uitstapjes, zwemmen, …) 

… dat we een normale refterwerking kunnen organiseren (warm eten, soep, boterhammen) 

 

CORONA 

We starten in code geel. We moeten dus wel een aantal maatregelen respecteren. Jullie 
kregen reeds per mail een brief met de richtlijnen voor de ouders, opgesteld door de 
scholengemeenschap.  

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

- Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. 

- Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. 

- Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op 

- de speelplaats. 

- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. 

- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

- Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of  
           via mail. 

In De Kastanje Proven is de gekleurde poort steeds de in- en uitgang voor alle kinderen. Enkel 
de rij verlaat de school via het kleine groene poortje. 

In De Kastanje Krombeke mogen onze kinderen langs de gloednieuwe poort de school 
binnenkomen. 

Gelieve, in het belang van alle kinderen van onze school, ook de maatregelen van de 
overheid te respecteren als je de voorbije periode in een risicogebied op reis bent geweest. 
Dankjewel! 

 



EEN NIEUWE LOOK 

Onze school heeft een nieuw logo en een nieuwe website. Ga maar eens piepen. De klassen 
hebben er hun eigen pagina zodat je kan volgen wat er op school gebeurt. Verder vind je er 
onze visie en plaatsen we alle informatie i.v.m. corona onder het knopje corona. Je vindt er 
ook de schoolkalender en het menu. Op de schoolkalender zie je ook wanneer we gaan 
zwemmen.  

Rarara… Rond en in een kastanje leven allerlei dieren. Sommige dieren lusten ook een 
kastanje.  Weten jullie welke? 

 

SCHOOLKALENDER 

Hier vind je de schoolkalender. Elk gezin krijgt er ook een mee naar huis op de eerste 
schooldag. Je vindt er de activiteiten en zwembeurten. Zolang we in code geel zitten, kunnen 
de activiteiten doorgaan. 

Door de coronamaatregelen moeten we het schoolfeest in Proven helaas annuleren. 

 

SCHOOLREGLEMENT 

Zoals elk schooljaar vragen we de ouders het schoolreglement opnieuw te lezen en te 
ondertekenen. In het onderdeel 14 afspraken en leefregels (p31 ev) zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht.  

Gelieve het schoolreglement te lezen. Op de eerste schooldag geven we een formulier mee 
ter ondertekening. Gelieve dat op 2 september ondertekend terug mee te geven.  

BELANGRIJK!  

Dit schooljaar werken we aan ons gezondheidsbeleid. 

- Tussendoortjes op school: We hebben oog voor gezonde voeding: een stuk 
fruit, rijstkoek, een boterham, een granenkoek,… in een herbruikbaar doosje 
zijn de gezondste opties. We stimuleren het eten van een stuk fruit in de 
voormiddag. Woensdag is fruitdag. Dan brengen de kinderen enkel fruit mee 
naar school. 

- We drinken ENKEL kraantjeswater op school. In de klas gebruiken we hiervoor 
een herbruikbare drinkfles (lager, oudste kleuters) of een herbruikbare 
drinkbeker (jongste kleuters). Gelieve drinkfles of drinkbeker te naamtekenen. 

- Oog voor Lekkers. Met de subsidie van Oog voor lekkers kunnen we een deel 
van het schooljaar 1 maal per week gratis fruit voorzien tijdens de 
ochtendspeeltijd en melk over de middag. De begin- en einddatum van Oog 
voor lekkers volgt later. 

De school verkoopt geen chocolademelk of fruitsap meer. Er kan over de middag soep 
gedronken worden bij de boterhammen (€0,60). Met de subsidie van Oog voor lekkers 
kunnen we een deel van het schooljaar ook melk aanbieden. Je hoort het als we daarmee van 
start gaan. 

http://www.dekastanje.org/
http://www.dekastanje.org/corona
http://www.dekastanje.org/kalender.html
http://www.dekastanje.org/menu.html
http://www.dekastanje.org/kalender.html
http://www.dekastanje.org/schoolreglement.html


SPORT OP SCHOOL 

Op 1 september starten alle LO-lessen. Turngerief meenemen! 

De Kastanje Krombeke De Kastanje Proven 
dinsdag en vrijdag  
zwemmen op vrijdag 
 

- Peuter/1ste kleuter: dinsdag en woensdag 
- 2de/3de kleuter: dinsdag en vrijdag 
- 1ste graad: woensdag en vrijdag 
- 2de graad: dinsdag en vrijdag 
- 3de graad: woensdag en vrijdag 

start zwemmen 11/9 start zwemmen  
- Woensdag 2/9: 1ste en 3de graad 
- Vrijdag 4/9: 2de graad  
 

SCHOOLMEDEWERKERS 

Onze schoolmedewerkers zijn Mariette en Ludwina in Krombeke; Cari, Rehab, Sylvia en Sofie 
in Proven. Sylvia doet de naschoolse opvang in Krombeke. Hanne van IBO Hopsakee doet de 
voorschoolse opvang. Ook op Wilfried kunnen we nog steeds rekenen voor de klusjes. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat àlle speelplaatsen er picobello bij liggen voor 1 september.   

NIEUWE VOORDEUR KROMBEKE 

Op 1 september komen de kinderen van De Kastanje Krombeke door een nieuwe poort de 
school binnen! Als dat geen mooie start is! 

SPEELPLAATS PROVEN 

Vorig schooljaar werkte het Kastanjeteam hard aan het project speelplaats. De opbrengst van 
schoolactiviteiten (schoolfeest, Spektakel) konden we investeren in onze speelplaats. 
Bovendien kregen we van CERA Foundation een mooie subsidie van €1500.  

- In de kus- en knuffelzone kunnen jullie – van zodra corona voorbij is – afscheid nemen 
van jullie kind. 

- De kleuters kunnen spelen met een houten buitenkeuken en kleurrijke L-blokken. 
- De speelzones voor het lager werden o.a. verrijkt met klimelementen, houten 

tuinbanken, spelborden op de tuinbanken en klein spelmateriaal. We hopen dit alles in 
de maand september gebruiksklaar te krijgen. 

- Vanaf 1 september lezen onze kinderen ook in ons eigen leeslokaal.  

VERGEET JULLIE LAARZEN NIET, WANT IN DE TUIN KAN ER GERAVOT WORDEN. 
HEU… ALS JE JE LAARZEN NIET VINDT, SOMMIGEN HEBBEN DIE DE HELE VAKANTIE 
OP SCHOOL GELATEN  

LEGE BATTERIJEN 

We zijn en blijven een MOS-school. Heb je lege batterijen, 
breng ze mee naar school. We nemen deel aan de BEBAT-
actie en sparen met deze lege batterijen punten. Met die punten krijgen we mooie kortingen 
bij de aankoop van didactisch materiaal voor de school. Tegen 1 september kunnen we zo de 
klas van juf Marijke en juf Kim wat ‘rijker’ maken.  

 



ROTS EN WATER 

Vorig schooljaar kreeg de 3de graad gedurende enkele weken een training Rots en Water, een 
weerbaarheidstraining. De kinderen waren daar heel enthousiast over. Deze 
weerbaarheidstraining kan je ook individueel volgen (kinderen 3de graad). Je vindt de 
infofolder ook in bijlage. 

 

VERKEERSVEILIGE OMGEVING 

Vorig schooljaar zaten de directie en 2 verkeersbrigadiers samen met Stad Poperinge om de 
veiligheid van de schoolomgeving in kaart te brengen. We kregen positief nieuws:  

Het stadsbestuur van Poperinge diende in mei 2020 een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid 
voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen in de deelgemeenten. 

KROMBEKE 

Deze aanvraag werd recent goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Lydia Peeters. Het gaat om een subsidiebedrag van 23.162,50 euro, 50 
procent van de geschatte totale kostprijs van 46.325 euro. 

De volgende maatregelen worden voorzien in Krombeke: 

Elektronische snelheidsinformatieborden; 
Fietssuggestiestroken langs rotonde in schoolomgeving; 
Wegdekverlichting bij oversteekplaats; 
Wegmarkeringen zone 30. 

PROVEN 

Deze aanvraag werd recent goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Lydia Peeters. Het gaat om een subsidiebedrag van 23.162,50 euro, 50 
procent van de geschatte totale kostprijs van 46.325 euro. 

De volgende maatregelen worden voorzien in Proven: 

Elektronische snelheidsinformatieborden langs Obterrestraat-Provenplein (tijdelijk  
tijdens campagneperiodes); 
Octopuspalen langs Obterrestraat-Provenplein; 
Schoolstraat langs deel Alexisplein, net voor de school. 

De uitvoering van de aanpassingen zal doorgaan in de loop van de volgende maanden, 
nog zoveel mogelijk voor het einde van 2020. 

WORD VERKEERSBRIGADIER EN HELP ONZE KINDEREN VEILIG OVERSTEKEN! 

 

GEZOCHT 

- DE KASTANJE PROVEN:  
o Verkeersbrigadier en een enthousiaste (groot)ouder of andere 

vrijwilliger die de verkeersbrigadiers wil leiden. Je contacteert de 
verkeersbrigadiers en stelt de beurtrol op. Je hoeft daarvoor zelf niet 
aan het zebrapad te staan. 

- DE KASTANJE PROVEN én DE KASTANJE KROMBEKE Leden voor de ouderraad 
van elke vestiging. We hebben jullie nodig! Wil je graag een helpende hand zijn 
of zelf in de ouderraad zitten? Doen! 


