WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - september ’18
Opleidingen 2018 - 2019:
Dit schooljaar worden weer tal van opleidingen in kader van veiligheid
aangeboden.
- Doel is dat iedereen het attest gemachtigd opzichter haalt.
- Iedereen elke 5 jaar de opleidingen brandbestrijding en EHBO
herhaalt.
=> Je kan jezelf inschrijven via volgende link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZKGgBdstVNpejAZZOYhCr6sNEWP2YRSHPyVlfa8HM/edit?usp=sharing

!

* WO 23/01: 13u-16u: Opleiding EHBO en reanimatie (iedereen)

!

* DI 19/02: !16u30-18u30: Opleiding gemachtigd opzichter (iedereen)

!

* WO 15/05: 13u-16u: Opleiding EHBO en reanimatie (iedereen)

!

* WO 22/05: 13u-15u30: Opleiding brandbestrijding (iedereen)

!

* WO 29/05: 13u-15u30: Opleiding brandbestrijding (iedereen)

Op de werf:
Tijdens de grote vakantie werden in heel wat scholen grote en minder grote werken uitgevoerd.
Een overzichtje ...
De Stap
De grote werken werden afgewerkt.
2 binnentrappen werd vervangen, een nieuw sanitair blok werd gebouwd.
Er werden regenwaterputten geplaatst, de speelplaats werd vernieuwd
en er kwam een nieuw afdak op de speelplaats.
Voor de school werd een grote fietsenstalling geplaatst.
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De Waterlelie
Een deel van het plat dak werd vernieuwd en zo kreeg de
school nog wat meer kleur.
De plafonds in de refter en enkele klassen werd vernieuwd,
ondertussen werd ook nieuwe verlichting geplaatst.
De noodverlichting werd uitgebreid alsook de
brandalarminstallatie.

Bulo Blijdhove
Alle ramen in het hoofdgebouw werden vervangen door dubbel glas.
Er werd nieuwe zonwering geplaatst.

Binnenhof
De fietsenwinkel kreeg een metamorfose tot 2 supermooie klassen.
Het kleutersanitair werd volledig vernieuwd.
Er werd een nieuwe minder verbruikende en stillere
verwarmingsinstallatie geplaatst in de refter.
Er kwam een stuk afdak bij op de speelplaats.

Ons Kasteeltje
Het kleuterspeeltoestel werd vervangen door een nieuw toestel.
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Blijdhove
Er werd zonnewering geplaatst om de zon in de zomer
buiten te houden.
Het gevel aan de straatkant kreeg een nieuw jasje.

Brrrrrrr:
De winter staat voor de deur, de dagen worden kouder en frisser.
We horen het overal in het nieuws, we moeten energie besparen.
Dat kunnen we samen doen, ook op school!
Wist je dat we met enkele maatregels tot 30% kunnen besparen? Enkele tips:
* Als de zon schijnt of er is voldoende daglicht, dan kan het licht uit tot het weer donker wordt.
* Tijdens speeltijden en pauzes hoeven de lichten niet te branden.
* Hou radiatoren vrij, leg er niets op, dek ze niet af, zet er geen kasten of bureaus voor. Zo wordt
de warmteafgifte niet belemmerd.
* Hou ramen en deuren tussen verschillende ruimten gesloten. Simpel maar doeltreffend.
* Doe ‘s avonds lamellen of gordijnen dicht en/of laat screens of rolluiken zakken. Zo houd je de
warmte binnen.

* Verlucht je lokaal elke dag een kwartier met open raam. Zet dan wel de verwarming uit.
* Duid een energieverantwoordelijke aan die ‘s avonds op energiejacht gaat.
* Plaats een timer tussen het stopcontact en de stekker van de elektrische boiler, zo schakelt de
boiler automatisch uit buiten de schooluren.

In het nieuw . . .
Wellicht zag je ze al schitteren.
Het keuken-, poets- en kluspersoneel werd in een nieuw kleedje gestoken.
Op die manier zorgen we ervoor dat ze op een nette
en veilige manier hun taken kunnen uitvoeren.
Op die manier creëren we een uniformiteit binnen de scholengemeenschap.

Wist je dat:
- 125 personeelsleden zich inschreven voor een griepvaccin.
- Alle keukenpersoneel eind juni een heropfrissing kreeg over het veilig en hygiënisch werken in de
keuken.
- Een vrije gang en het sluiten van deuren belangrijke zaken zijn voor brandveiligheid.
- Het rookverbod sinds 1 september werd uitgebreid en nu dag en nacht van toepassing is binnen het
volledige schooldomein.
- Je ons altijd kan bereiken via preventie@sgstvincentius.be of via Smartschool (Jan en Senne).

Jan en Senne

