maandbrief januari 2022
2022
We wensen jullie voor 2022 een warm jaar, zonder veel zorgen en met veel mooie momenten. We wensen
jullie allen ook een gezond jaar, waarin corona minder in de kijker staat.
mondmasker
- Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten
van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten.
- Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen : hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel
goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
- Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand (1,5m) en ventilatie, mag het
mondmasker af.
- Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
quarantaine-regels
- Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25 % van de klas besmet is, gaat de
volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
- Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het
kind wel uit quarantaine om naar school te gaan.
attesten bij afwezigheden
- Elke afwezigheid van lagere schoolkinderen en leerplichtige kleuters dient met een schriftelijk attest
gestaafd te worden (doktersattest, ziektebriefje, quarantaine-attest, …).
- Indien uw kind na afwezigheid terug naar school komt, wil het afwezigheidsattest dan aan de
klastitularis bezorgen.
- Ontvangen we echter geen attest, dan dienen we dit als problematische (onwettige) afwezigheid te
melden.
zelftesten en ziektesymptomen
- De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind,
wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
- De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht
mogelijk vóór aanstaande maandag 10/01 te testen met een zelftest én om dat preventief elke
week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond
de scholen.
- We zullen vanuit de school heel streng toezien dat kinderen die symptomen vertonen niet naar school
komen.
ventilatie en CO²-metingen
- Alle lokalen beschikken over een CO²-meter om de luchtkwaliteit te meten en de lokalen voldoende te
verluchten.
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klasgroepen
- We voorzien vaste plaatsen in de eetzaal voor de warme maaltijdeters.
- We proberen zo weinig mogelijk de verschillende klasgroepen te mengen.
- Leerlingen krijgen/hebben maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
- Klaslokalen worden maximaal geventileerd, conform de adviezen van de preventieadviseur.
aanwezigheid van derden op school tijdens de schooluren
- De aanwezigheid van derden (ouders, ondersteuners, CLB, logopedisten, … ) is enkel mogelijk wanneer
deze noodzakelijk zijn voor het bereiken van de leerplandoelstellingen. Van zodra deze de school
betreden, dragen zij een mondmasker en worden de handen aan de ingang ontsmet.
ophalen en afzetten van de leerlingen
- Hier blijven de regels geldig zoals voor de kerstvakantie.
- Kinderen van de lagere school worden aan de poort afgezet en opgehaald.
- Probeer samenscholing aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden.
woensdag 26 januari = pedagogische studiedag voor de leerkrachten
- De leerkrachten zitten die dag zelf op de schoolbanken. De kinderen krijgen daarom een halve dag
vrijaf.
speeltijden en kledij
- Het is belangrijk dat de kinderen tijdens de speeltijden een frisse neus kunnen halen buiten op de
speelplaats.
- Gelieve jullie dochter of zoon een muts, sjaal en eventueel handschoenen mee te geven (uiteraard
genaamtekend).
- Bij regenweer, koude en/of sneeuw, is aangepast schoeisel geen overbodige luxe. Indien het echt te
koud is, spelen de kinderen een deel van de speeltijd / middagpauze binnen.
zwemmen
- De zwembaden zijn open. Het schoolzwemmen kan vanaf maandag 10 januari aanstaande weer
opgestart worden in coronaveilige omstandigheden. De leerkrachten zullen zeker vooraf laten weten
welke klas wanneer gaat zwemmen.
vaccinaties voor kinderen (vraag vanuit de gemeente om dit te bezorgen aan onze ouders)
- Deze week starten de vaccinaties van de kinderen van 5 jaar tot en met 11 jaar. Ze worden steeds op
woensdagnamiddag en zaterdag gepland, zodat er geen hinder is voor de school.
Momenteel zijn de 11-jarigen en 10-jarigen uitgenodigd, de volgende weken wordt zo stelselmatig verder
op leeftijd uitgenodigd.
- De uitnodigingen worden per brief verstuurd naar het adres waar het kind gedomicilieerd is.
- Via myhealtviewer kunnen ouders ook online checken als er al een uitnodiging onderweg is. Als daar nog
niets staat, dan moeten ze nog even geduld hebben.
- Het is belangrijk om te weten hoeveel kinderen op de afspraak aanwezig zullen zijn.
- De gemeente vraagt om de afspraak zeker te bevestigen of te annuleren. Dat zou al een grote hulp
zijn.
- Op de site https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen staat veel informatie.
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kalender januari en februari 2022
januari 2022
maandag
dinsdag
woensdag

10 januari
11 januari
19 januari

donderdag

20 januari

vrijdag
zaterdag
maandag

21 januari
22 januari
24 januari

dinsdag

25 januari

woensdag

26 januari

vrijdag

28 januari

februari 2022
dinsdag

1 februari

instapdatum nieuwe kleuters
vergadering oudercomité om 20.00 uur
netbaltornooi voor het 6de leerjaar (onder
voorbehoud van corona-maatregelen)
medisch onderzoek voor het 6de leerjaar
(voormiddag)
peuterkijkdag van 16.00 uur – 18.00 uur
peuterkijkdag van 10.00 uur – 12.00 uur
wenmoment voor kleuters die starten op onze
school op 1 februari (16.00 uur – 18.00 uur)
medisch onderzoek voor het 4de leerjaar
(namiddag)
6de leerjaar bezoekt de secundaire school
Atheneum Einstein te Evergem
pedagogische studiedag : geen school
netbaltornooi voor het 5de leerjaar (onder
voorbehoud van corona-maatregelen)
winterrapport voor de lagere school

instapdatum nieuwe kleuters
medisch onderzoek 5de leerjaar (voormiddag +
vaccinatie)
donderdag
3 februari
toneel in C.C. Stroming voor de 1ste en 2de
kleuterklas
maandag
7 februari
auteurslezing voor het 3de leerjaar
woensdag
9 februari
vergadering schoolraad
zondag
13 februari
Valentijnontbijt georganiseerd door ons
oudercomité (take-away)
donderdag
17 februari
auteurslezing 5de leerjaar
maandag
21 februari
wenmoment voor kleuters die starten op onze
school na de krokusvakantie (16.00 uur – 18.00
uur)
woensdag
23 februari
carnavalsfeest in de kleuterschool
vrijdag
25 februari
carnavalsfeest in de lagere school
zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart : krokusvakantie
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