08.10.2021

Kastanjeblad

Samen rond De Kastanje. Dat werkt!
Beste ouders,

We vinden op de speelplaats heel vaak spullen die
achtergebleven zijn. Voor ons is het niet al jd
evident om te achterhalen van wie deze
kledingstukken, koekendoosjes, drinkﬂessen,
ﬂuojassen,... zijn. Daarom een hele warme oproep
om graag zoveel mogelijk te naamtekenen.

Er is blijkbaar wat onduidelijkheid over de “schoolstraat” en “woonerf”
In de schoolstraten is de openbare weg ( jdelijk) voorbehouden voor voetgangers en ﬁetsers. Het
uitrijden van de schoolstraat is toegestaan, tenzij anders bepaald door de wegbeheerder, en moet
ook stapvoets gebeuren.
De straten rond de kerk van Proven, dus vanaf de bakkerij zijn woonerf. Ook hiervan geven we nog
graag de regelgeving mee.
De voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken, als auto blijf je stapvoets
achter de voetgangers aanrijden. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. De
snelheid is beperkt tot 20 km per uur. Vooral met de ﬁetsrij merken we dat kinderen nogal geneigd
zijn om toch zo dicht mogelijk bij geparkeerde auto’s te blijven. We willen natuurlijk graag
voorkomen dat er op die manier, weliswaar onopze elijk, schade wordt toegebracht aan
geparkeerde voertuigen. Vandaar dat we ook op uw begrip willen rekenen om achter te blijven tot
het veilig is om in te halen.
Ook leerkrachten leren bij. Op woensdag stond onze eerste
Pedagogische werkdag van dit schooljaar gepland. We kozen
ervoor om onze blik te verruimen en gingen op bezoek in
een andere school.
We hebben ervaringen gedeeld, materialen ingekeken en
nagedacht over wat we konden meenemen. Figuurlijk dan ;-)
Het was een boeiende ervaring!

Belangrijke data eerste trimester
10.10.2021

9u30 Eerste Communie Proven (communicanten 2020-2021)
11u Eerste Communie Krombeke (communicanten 2020-2021)

11.11.2021

Wapens lstand

12.11.2021

vrije dag

24.11.2021

pedagogische werkdag

08.12.2021

start proefwerken

21.12.2021

oudercontact De Kastanje Proven

23.12.2021

oudercontact De Kastanje Krombeke

