SCHOOLPRAATJE

Allerlei activiteiten
Het wordt alweer een leerrijk en boeiend schooljaar. De leerkrachten planden
alvast verschillende activiteiten voor hun klas. Volgen jullie alles mee via de
maandkalender en de aangepaste jaarkalender ’21-’22 in bijlage?
Op onze website kunnen jullie via fotoreportages mee genieten van al onze
activiteiten.

Coronamaatregelen
*
*

Mondmaskerplicht vervalt vanaf 01/01/2021. Mondmaskers mogen
uiteraard nog gedragen worden, maar het kan niet meer verplicht
worden.
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27
september deze regels voor testing en quarantaine:
 Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat
op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
 Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een
klas – en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk in de klas
heeft plaatsgevonden – wordt de volledige groep beschouwd als
hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op
dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de
leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
Onthaalgesprekken met CLB

We volgen de ontwikkeling van jullie kind(eren) nauwgezet op. Tijdens
informele momenten en geplande oudercontacten brengen we jullie hierover
graag verslag uit. In samenspraak met de ouders doen we soms een beroep op
externen vb. het CLB.
De onthaalmomenten met CLB, ouders en school zijn voor dit schooljaar
gepland op volgende data (tijdens de schooluren):
 Dinsdag
voormiddag 19 oktober
(lager)
 Donderdag namiddag
28 oktober
(kleuter)
 Dinsdag
voormiddag 30 november
(lager)
 Donderdag namiddag
2 december
(kleuter)
 Dinsdag
voormiddag 15 februari
(lager)
 Donderdag namiddag
17 februari
(kleuter)
 Dinsdag
voormiddag 26 april
(lager)
 Donderdag namiddag
28 april
(kleuter)
 Donderdag namiddag
19 mei
(kleuter/lager)
Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 22 oktober is het dag van de
JEUGDBEWEGING!
)

Kom jij dan in jouw uniform naar school  ?!

Jarigen
7 oktober
8 oktober
9 oktober
17 oktober
18 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
24 oktober
27 oktober
29 oktober

Gilles
Juf Kelly
Féline
Louis
Jos
Simon
Linde
Tess
Rafaëlla
Juf Els
Lou
Jorbe

2K
2K
2K
1K
3K
3K
5L
4L
1L
1K
2L
6L

Familieberichten

Jasper Heymans, zoon van juf Christine en oud-leerling van onze school.
Oprechte deelneming en sterkte aan juf Christine en familie

‘Op de drempel
van het afscheid
wordt het wezenlijke
onzegbaar.’
Kris Gelaude

