NIEUWSBRIEF JANUARI ‘22
BESTE WENSEN
We wensen alle leerlingen, ouders en grootouders een mooi, gezond en rustig 2022 toe.

AFWEZIGHEID DIRECTIE
De directie zal om medische redenen afwezig zijn tot en met 4 februari. Tijdens haar afwezigheid zal
coördinerend directeur Ann Gansbeke verschillende momenten per week op school aanwezig zijn.
Alle mails worden naar haar en de secretaresse doorgestuurd en zo spoedig mogelijk beantwoord.
Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor.
VERVANGING JUF WENDY

AFWEZIGHEID JUF FEBE

De afwezigheid van juf Wendy is voorlopig verlengd
tot aan de krokusvakantie. Tijdens haar afwezigheid
zal ze vanaf maandag vervangen worden door juf
Amber, die voltijds het vijfde leerjaar zal overnemen.
We wensen juf Amber van harte welkom in onze
school en wensen haar samen met de leerlingen van
het vijfde leerjaar een boeiende periode toe.

Juf Febe testte positief op corona en zal
tot en met donderdag 13 januari afwezig
zijn. Afwisselend zullen juf Cindy, juf Sonja,
juf Karen en Queenie het eerste leerjaar
overnemen.
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AANGEPASTE CORONAMAATREGELEN
Het wordt bijna een traditie om bij elke nieuwsbrief een aangepaste reeks maatregelen in het kader
van corona op te lijsten.
Heel wat maatregelen blijven van kracht:
-

Indien een kind symptomen vertoont, blijft het thuis tot de symptomen verdwenen zijn.

-

Het dragen van een mondmasker in binnenruimtes voor alle leerlingen van de lagere school
blijft verplicht.

-

Er worden zo weinig mogelijk klasgroepen gemengd. Leerlingen hebben o.a. in de refter een
vaste plaats.

-

Als een ouder positief testte op corona en zich niet meteen volledig kan isoleren, moet ook
de rest van het gezin mee in quarantaine gedurende tien dagen.

Vanaf maandag 10 januari gelden ook volgende regels en dat tot aan de krokusvakantie:
-

Wanneer er in een klas vier besmettingen zijn of 25% van de klas testte positief op corona,
gaat de volledige klas in quarantaine gedurende vijf dagen.

-

Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas en buiten het gezin (bv. in
sportclub of jeugdbeweging), mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan.

-

De overheid roept op om de kinderen thuis wekelijks te testen met behulp van zelftesten.

KALENDER
Maandag 10 januari

Heropening van de school en start van het nieuwe trimester.

Dinsdag 11 januari

Ouderraad om 20u (digitaal)

Woensdag 12 januari

Pedagogische studiedag = vrijaf voor de leerlingen

Vrijdag 13 januari

Zorgteam

Dinsdag 18 januari

Nascholing juf Amber en juf Iona (vanaf 15u)

Donderdag 27 januari

Medisch onderzoek L4 op school

Vrijdag 28 januari

Zorgteam
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