Nieuwsbrief
Februari 2021
Coronamaatregelen: update
Beste ouders,
Naar aanleiding van de nieuwste richtlijnen i.v.m. Covid-19 werd ook de risicoanalyse
van de scholen van onze scholengemeenschap vernieuwd. Hieruit vloeien een aantal
nieuwe richtlijnen die we als school willen opvolgen:
- Klasgroepen (bubbels) worden niet meer gemixt, ook niet voor b.v. kinderen die
gezamenlijk in een zorggroepje zouden zitten.
- Mondmaskers worden niet verplicht maar wel aangeraden voor de leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar.
- Buitenschoolse activiteiten i.s.m. de school staan opnieuw on-hold: Sportsnacks
voor 3de en 4de leerjaar gaan dus NIET door. (Wie reeds inschreef en betaalde
krijgt uiteraard het geld terug.)
- Opnieuw extra aandacht voor contacten en verplaatsingen binnen de gebouwen
én regelmatige meting van de luchtkwaliteit in de gebouwen.
- Uitzondering: de 4 typlessen gaan momenteel nog wél door en dit in de refter
van de school en mits toepassen van strikte maatregelen (zie onderaan)
We merken dat de meeste mensen extra voorzichtig zijn wanneer hun kind
symptomen vertoont van ziekte en hierbij de dokter raadplegen en hun kind thuis
houden. Super bedankt daarvoor! We rekenen erop dat wanneer iedereen deze
verantwoordelijkheid neemt, we het virus de baas gaan kunnen.
We willen de school zo veel mogelijk open houden en dat kan alleen door strikte
maatregelen én jullie samenwerking als ouders.

Inzamelactie: Bag 2 School
In onze vorige nieuwsbrief hebben we het al voorspeld en nu
hebben we het eindresultaat… Dankzij jullie massale steun
zamelden we op korte tijd maar liefst 1390 kilogram! Hierdoor
ontvangen we een mooie som van € 417 waarmee we heel
binnenkort een chromebook aankopen.
Dit chromebook kan ook als tabletcomputer gebruikt worden én
is de voorbode van een investering in meer toestellen.

Typlessen
9 leerlingen schreven in voor de typlessen. Omwille van de
nieuwste maatregelen i.v.m. corona vragen we uw aandacht
voor volgende maatregelen:
- De inoefen-momenten waarbij de kinderen op computer
werken zijn online georganiseerd en de kinderen worden
ook online opgevolgd. (Hiervoor krijgt ieder een jaar lang toegang tot de
website.)
- De 4 lessen waarbij kinderen fysiek op school aanwezig zijn, vinden plaats in
de refter waarbij de kinderen per klasbubbel geplaatst worden.
- Iedereen (ook de kinderen!) dient een mondmasker te dragen tijdens de les op
school.
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Tijdens de lessen op school wordt géén laptop of computer gebruikt. Het
materiaal dat nodig is, wordt voorzien door de firma Hanver.
- De lessen zijn op vrijdagen van 15.15 tot 16.15 uur. Na de les kunnen
kinderen opgehaald worden of mogen ze (indien ze hiervoor uw toestemming
hebben) alleen naar huis vertrekken.
Ter herinnering de data: 5 februari, 12 februari, 29 februari en 5 maart 2021.

Carnaval: Vlaaikesverkoop
Hoorde u het al? Waarschijnlijk wel …
Vanaf dit schooljaar willen we graag een oude traditie oppikken… in plaats van een
taarten- en pizzaverkoop te organiseren, bieden we dit jaar superlekkere
carnavalvlaaikes aan. Deze vlaaikes (ook wel vastenavondvlaaikes genoemd)
worden - op elkaar gelegd - als koppeltje verkocht. U hebt de keuze uit een koppel
abrikozen- óf pruimenvlaaikes. Lust u wel een heerlijk carnavalvlaaike en wenst u de
school te steunen? Vul dan een bestelbriefje in en bezorg het terug aan de school.
U mag cash betalen óf via een overschrijving.
Bestellen kan tot 10 februari. Afhalen op school is op 12 februari vanaf 15.20 uur.
De bestelbriefjes werden deze week met de leerlingen meegegeven. U kan ze ook
op de website terugvinden.
Kostprijs: € 3,50 per koppeltje (Maar u mag er natuurlijk meer dan één kopen 😊)
Smakelijk en alvast bedankt!!!

Begeleiding rij naar de Liersebaan
Wanneer de bel gaat, vertrekt vanuit de school een rij naar de Liersebaan.
Daar worden de kinderen dan opgepikt door hun (groot)ouders.
Wanneer er echter niemand staat om de kinderen mee te
nemen, laten we de kinderen uiteraard NIET alleen staan, maar
nemen we ze veiligheidshalve mee terug naar de school.
Wanneer u dus net wat te laat bent om ze op te pikken, kan u ze veilig op school
ophalen.

Zwemmen en sportsnacks
Veiligheidshalve zijn de zwembeurten én sportsnacks in februari
opgeschort. Voor het zwemmen houden we de regeling aan van de
voorbije maanden. Wie inschreef voor de sportsnacks van 3de of 4de
leerjaar krijgt uiteraard het geld terug.
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Stages
Welke stagiair(e)s gaan aan de slag gaan in welke klassen?
In februari is dit …
niemand
De stage vanuit de richting kinderverzorging in de schaapjes- en
giraffenklas zal dit jaar NIET doorgaan.

Belangrijke data
Tijdens de maand februari zijn er volgende data gepland:
De data in fluo zijn activiteiten die werden opgeschort of geannuleerd
en gaan dus NIET door in januari.
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Zwembeurt 3de en 4de lj.: opgeschort
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Theater Sprookjes Enzo: “Sneeuw”(Schaapjesklas): geannuleerd
Typles (4de-6de lj.)
Oudercontact kleuters en 6de lj.
Theater Tal en Thee: “Wars” (eendjes, vogeltjes, dolfijntjesklas):
geannuleerd
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Oudercontact kleuters en 6de lj.
Kijkdag startende kleuters: op afspraak
Oudercontact kleuters
Poppentheater De maan 3de lj.: geannuleerd
Carnavalfeestje per klas
Afhalen carnavalvlaaikes
Typles (4de-6de lj.)
Eerste dag van de krokusvakantie
Laatste dag van de krokusvakantie
Theater Lap VZW: Level Q” (3de lj.): geannuleerd
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Typles (4de-6de lj.)
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