EXTRA NIEUWSBRIEF
n.a.v. wijzigingen coronamaatregelen
4 dec. 2021
KERSTVAKANTIE



De kerstvakantie start op 18 december 2011. Dat
is een week vroeger dan gepland. Zo hoopt men
de snelle verspreiding van het virus te vertragen.
Of er noodopvang geregeld wordt, is nog niet
duidelijk. We informeren jullie van zodra we de
info hebben.

MONDMASKERS




Verplicht voor alle kinderen in de lagere school.
Uiteraard zullen hier ouders voor en andere ouders
tegen zijn. Dat is bij onze collega’s niet anders…
We begrijpen dit.
Als school hebben we deze maatregel te volgen en hebben er alle vertrouwen in dat jullie
hieraan meewerken.
We zullen echt tijd maken om het er met de kids over te hebben.
Als we dit niet te zwaar maken en gewoon oprecht communiceren met de kinderen, hoeft
dit voor niemand een drama te worden.
Het is wat het is.
Of het is wat je ermee doet?
Elke leerling brengt zelf hun mondmasker mee. Gelieve hygiënisch te verpakken bijv. in
een plastiek zakje. Het is belangrijk om elke dag een nieuw of vers mondmasker te
dragen.

QUARANTAINES





Moet je kind in quarantaine blijven? Dankjewel om het ons te laten weten via mail en
telefonisch aan het secretariaat.
Graag erbij vermelden of het om een hoogrisicocontact gaat of als je kind zelf positief
getest is.
Vanaf 2 besmettingen gaat de hele klas een week in quarantaine. Indien dit het geval is,
word je telefonisch gecontacteerd.
Tijdens de quarantaineperiode zal de klasleerkracht online contact opnemen i.v.m.
afstandsonderwijs.

TOETSEN - RAPPORTEN




We wijzigen niets aan de toetsenplanning voor L4 – L6
o L5&L6 starten op vrijdag 10 dec.
o L4 start op maandag 13 dec.
De toetsen eindigen op vrijdagmiddag 17 dec.
De totaalrapporten voor L4-6 en de groeirapporten voor L1-3 worden maandagavond 20
dec. gemaild.

KINDCONTACTEN - DIGITALE OUDERCONTACTEN



Elke leerkracht plant zijn/haar kindcontacten in dec. of begin jan.
Oudercontacten: Uitnodigingen volgen.
o Voor het lager worden die verplaatst naar woensdag 12 en/of donderdag 13 jan.
2022
o Voor het kleuter blijven ze op maandag 17 en/of dinsdag 18 jan. 2022

OPVANG EN STUDIE
Laat je kind niet in de opvang als dat niet nodig is.
De laatste week merkten we al dat de opvang vroeger kon afsluiten. Tot aan de kerstvakantie
sluiten we dan ook 30 min. vroeger.

Opvang van 7 u. tot 8 u.: blijft zoals nu. Kinderen van verschillende groepen zitten
samen (is niet te organiseren per klas)



Avondopvang: De avondopvang sluit iets vroeger. (Zo hopen we ook de uitval van
vrijwilligers op te vangen.

Maandag, dinsdag en donderdag: opvang tot 18 u.!!

Woensdag opvang tot 12.30 u.

Vrijdag blijft tot 17.30 u.
o Lager

L1 meteen naar de opvang

Studie tot 17.10 u.: L2-L4 zitten samen in een klas. Mondmaskers aan.
Daarna naar de opvang

Studie tot 17.10 u.: L5-L6 zitten samen in een klas. Mondmaskers aan.
Daarna naar de opvang

NACHOOLSE ACTIVITEITEN
In principe worden die afgelast.
Daar wij onze eigen opvang organiseren waar we de kinderen onmogelijk per klas kunnen
scheiden, oordelen we dat we een aantal activiteiten wel laten doorgaan. De kinderen die ze
volgen, hoeven zo niet in de opvang te blijven, wat dus veiliger is.

Sport en spel op maandagavond: wordt afgelast daar het over teveel verschillende
klassen gaat

Octopus gaat over een klein groepje kinderen. Ook Peter weet dat de kinderen uit de
twee klassen afstand moeten houden.

Kleuterturnen op dinsdagavond: gaat door
o voor K2
o gaat door daar het binnen dezelfde klasgroep blijft
o 7, 14, 21 december, 11, 18, 25 januari

Kiyashi op donderdagavond gaat door
o Voor L1 en L2
o De groepen zitten gescheiden van elkaar

We blijven hopen dat we het aantal besmettingen kunnen beperken en willen niets liever dan alle
klassen open te houden… Op hoop van zegen!
Hou jullie goed!
Anne & team

