
SCHOOLPRAATJE 
 

 

 

DANK! 
 

 In naam van onze ouderraad wensen we iedereen te 

bedanken voor de aankoop van overheerlijke groente- 

en fruitpakketten !! 

  

 Hartelijk dank aan de werkgroep voor het vele 

voorbereidende werk!! Super bedankt aan alle 

vrijwilligers!! 

 

WIJZIGING SCHOOLORGANISATIE 

 

Begin november ontvingen scholen extra uren voor beleidsondersteuning. 

Op VBS De Bloesem wil juf Aline ons schoolteam ondersteunen bij het uitwerken van onze 

prioriteiten e.a.. 

Juf Oona vervangt ondertussen juf Aline in de bijtjesklas tot einde schooljaar. 

 

CORONAMATREGELEN 

 

We konden geruime tijd het virus buiten onze school houden maar jammer genoeg zijn 

ondertussen een aantal gezinnen en personeelsleden getroffen door een besmetting of 

quarantaine. 

Alle leerkrachten zetten hun beste beentje voor om ook afwezige leerlingen via 

afstandsonderwijs (soms ook digitaal) zo goed mogelijk te begeleiden en op te volgen! 

Als school zijn we steeds de gekende maatregelen blijven toepassen en opvolgen: 

 handhygiëne 

 ventilatie 

 mondmaskers 

 afstand houden 

 

Met de nieuwe richtlijnen (vanaf 29/11) scherpen we een aantal maatregelen extra aan: 

 

* In binnenruimtes klasgroepen zo weinig mogelijk mengen 

 -> kleuters zitten per klas in de refter (sedert 1/09) 

 -> de kinderen van de lagere school hebben een vaste plaats in de refter/klas (sedert 

1/09) 
 

* Via de interne preventiedienst kocht de school CO2-meters aan. Deze worden in de 

week van 6/12 geleverd en geïnstalleerd. 
 

* De leerlingen van 5L en 6L dragen een mondmasker in de klas. 

 -> Gelieve jouw kind dagelijks een nieuw mondmasker mee te geven. 

 -> De school heeft voldoende reserve mondmaskers indien nodig (touwtje los, …) 
 

* We behouden de zwemlessen van 2L en 4L op 3 en 17 december. 

 De kinderen dragen tijdens de busrit een mondmasker dat ze meebrengen van thuis of 

op school ontvangen. 



 

* Vanuit de gemeente komen er extra maatregelen i.v.m. organisatie voor- en naschoolse 

opvang. 

 . Meng zo weinig mogelijk klasgroepen. 

  -> Marijke al geen studie binnen organiseren. 

-> De kinderen van de lagere school zullen zoveel mogelijk buiten spelen in de 

opvang. Gelieve warme kledij aan te doen! 

 . De woensdagnamiddagopvang zal doorgaan op onze lagere school voor zowel 

kleuter als lager aangezien er geen kinderen van verschillende scholen gemengd 

mogen worden (zie mail van de gemeente naar alle ouders). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 

 

 2 december Josse  5L 

 4 december Juf Ann kleuterturnen 

 7 december Emile 1L 

11 december Ella 1K 

12 december Lily-Roos 2K 

13 december Romy  3L 

13 december leesjuf Erna  

18 december Bavo  3L 

21 december Julie Amélie 5L 

21 december Nora 3K 

23 december Juliette  3L 

24 december Mila  6L 

24 december Laurens  6L 

27 december Jinte  3L 

27 december Simao 6L 

 

 

Familieberichten   
 

 

Dhr. Hugo Vandenhaute, broer van oud-leerkracht en leesjuf Erna. 
 

Dhr. Jan Kopydlowski, opa van Linde (5L) 
 

Oprechte deelneming 

 


