NIEUWSBRIEF NOVEMBER ‘21
MAATREGELEN CORONA VANAF 8 NOVEMBER
MONDMASKERS
Vanaf 8 november moeten leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar opnieuw een mondmasker
dragen in de klas en in het schoolgebouw. Tijdens de turnlessen is het dragen van een mondmasker
niet verplicht ook en tijdens buitenactiviteiten en speeltijden mogen de leerlingen hun mondmasker
af laten. De leerlingen krijgen dagelijks een nieuw mondmasker van de school.
Voor de verplaatsingen naar en van het zwembad zitten leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar
samen in de bus. Ook de leerlingen van het vierde leerjaar zullen tijdens die verplaatsing een
mondmasker dragen.
TOEGANG TOT DE SCHOOL BEPERKT
We vragen opnieuw met aandrang aan ouders en andere externen om de school niet binnen te
komen. Indien het toch noodzakelijk is, is een mondmasker verplicht.
AANGEPASTE TEST- EN QUARANTAINESTRATEGIE
Vanaf 8 november worden enkel nog leerlingen getest die symptomen vertonen. Bij vier of meer
besmettingen in één week, treedt een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat
de klas één week in quarantaine wordt geplaatst.
DIGITALE LESSEN

SCHOLENVELDLOOP

Kinderen die omwille van quarantaine niet naar school kunnen komen,
kunnen de lessen digitaal meevolgen. Ouders mailen hiervoor naar de
leerkracht. De leerkracht zal het nodige materiaal in het secretariaat
leggen, waar het kan afgehaald worden. Let wel, de digitale lessen starten
pas vanaf de tweede dag, tenzij de leerkracht al antwoordt dat het vanaf
de eerste dag kan. Soms wordt pas laat in de avond duidelijk dat een kind
de dag nadien niet naar school kan, maar zien de leerkrachten de mail pas
de volgende dag. Het is voor hen niet altijd mogelijk om ’s morgens nog het
nodige materiaal klaar te leggen en wat extra uitleg door te geven via mail.
U mag er erop rekenen dat dit uiterlijk de tweede dag wel mogelijk zal zijn.
We danken u voor uw begrip hiervoor.

Proficiat aan alle
leerlingen van het
vierde, vijfde en
zesde leerjaar die
zich hebben ingezet
tijdens
de
scholenveldloop in
oktober! Per fiets
naar Nevele en terug
én nog lopen ook:
knappe prestatie!

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Juf Sofie (K2) zal lange tijd afwezig zijn en wordt vervangen door juf Charlotte. Juf Vera(K3) zal nog
even uit zijn en wordt vervangen door meester Gaëtan. Ook meester Glenn (turnleerkracht) zal vanaf
eind november afwezig zijn en wordt vervangen door meester Giovanni. We wensen alle afwezige
leerkrachten een spoedig herstel toe en heten de nieuwe leerkrachten van harte welkom in onze
school.
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BELANGRIJKE DATA
Het ontbijt wordt verplaatst naar zondag 5 december en zal een afhaalontbijt zijn. Zo kan u gezellig
thuis, eventueel met familie en vrienden, genieten van een heerlijk samengesteld ontbijt dat door de
ouderraad wordt aangeboden. Meer info volgt.
Op vrijdag 24 december eindigen de lessen om 11u50. In de namiddag is er geen opvang en ook de
buitenschoolse opvang is dan gesloten.
Het grootouderfeest voor alle kleuters gaat door op woensdagvoormiddag 30 maart. We kiezen dit
jaar niet voor een optreden, maar wel voor een lentewandeling. Ook hierover volgt nog meer info.

KALENDER
Maandag 8 november

Nascholing EHBO directie
Start actie “Helm op, fluo top”

Dinsdag 9 november

Ouderraad om 20u (digitaal)

Donderdag 11 november

Wapenstilstand = vrijaf

Vrijdag 12 november

Vrijaf

Maandag 15 november

Fluodag
Start van de oudercontacten voor de kleuterklassen
Turnen voor L6 (uitzonderlijk omwille van activiteit op 16/11)

Dinsdag 16 november

Uitstap naar Gravensteen Gent voor L4
Techniekactiviteit L6
Turnen voor L3 (uitzonderlijk een wissel met L6)

Vrijdag 19 november

Zorgteam
Toneel K2, K3, L1 en L2

Maandag 22 november

Grote voorleesweek

Vrijdag 26 november

Rapport 1

Maandag 29 november

Start van de oudercontacten voor de lagere klassen
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