
Corona: stand van zaken
We zijn nog steeds niet verlost van dit venijnige beestje.  Op het laatste overleg werden volgende 
zaken beslist ivm de scholen:
=>mondmaskerplicht in 5e en 6e leerjaar blijft!
=>voor lagere leerjaren mondmasker op vrijwillige basis (dus niet verplicht).
=>vergaderingen/oudercontacten en dergelijke volledig terug online.
=>uitstappen/zwemmen/refterwerking blijft onveranderd.

Langs deze weg geven we jullie ook graag wat info over hoe we communiceren:
=>Als er beslissingen moeten genomen worden rond ‘hoog’ of ‘laag risico’, ‘quarantaines’, 
‘maatregelen’, ‘wat mag en wat niet’, is dit nooit een beslissing van de school.  We worden ten allen 
tijde gestuurd en geadviseerd door alle betrokken diensten (CLB, preventiedienst, artsen…).   Dit om 
steeds een zo goed mogelijke beslissing te kunnen nemen naar onze kinderen, ouders, 
personeelsleden toe.

=>We volgen als school sinds het begin van de pandemie strikt de richtlijnen van de overheid.  We 
begrijpen dat die regels en afspraken soms voor discussie vatbaar zijn, maar het is wel het duidelijkst 
voor iedereen.

=>We communiceren ALTIJD van zodra er info moet gegeven worden.  Als er bijvoorbeeld een 
besmetting is binnen een klas (waar risico op andere besmettingen aanwezig is) laten we dit steeds 
weten.  Het is wel zo dat we gebonden zijn aan privacyregels (we mogen dus geen gegevens over 
kinderen verspreiden aan derden) én we communiceren niet als er  geen nieuws is (we krijgen 
bijvoorbeeld vragen waarom we niet laten weten of er besmettingen zijn in de klas, dit gaan we 
natuurlijk niet doen als er geen zijn). Besmettingen die bijvoorbeeld in de vakantie zijn opgelopen, 
waarbij het kind in kwestie niet meer in de klas aanwezig was, worden ook niet gecommuniceerd.  
Het is niet aan ons om info te geven over kinderen wanneer er buiten de schoolcontext zaken 
plaatsvinden.  Daar treedt de algemene contacttracing of communicatie van andere diensten (sport-
domino-…) in werking.

Bij vragen of bedenkingen hierover, steeds welkom!



Speelplaatsverfraaiing
De voorbije periode is er opnieuw goed doorgewerkt aan de vergroening en 
verfraaiing van de tuin en de speelplaatsen. De boerderij is verder afgewerkt (er 
is meer ruimte voor de kippen en er zijn moestuintjes), er zijn speeltoestellen 
bijgekomen, overal zijn struiken en bomen aangeplant... Opnieuw een stapje 
dichter dus bij ons einddoel. Veel dank aan alle helpende handen en aan de 
ouderraad en CERA voor de sponsoring!

24 nov: studiedag (geen les voor de kinderen)
26 nov: de grote voorleesdag
3 dec: Sinterklaas komt naar school (we zorgen voor een coronaveilig feest)
6 dec: vergadering ouderraad
24 dec: halve dag school wegens kerstavond, rapport 2, start kerstvakantie
27 dec t.e.m. 7 jan: kerstvakantie
10 jan: eerste schooldag tweede trimester

Gezonde brooddozen
We willen graag iedereen warm maken 
om te kiezen voor gezonde en 
milieuvriendelijke brooddozen.   Tijdens 
ons jaarthema vorig jaar werkten we rond 
‘lokaal eten’ (groenten en fruit die hier in 
de buurt worden geteeld) en gezond eten 
(snoep brengen we niet mee naar school).  
Het zou super zijn dat deze zaken ook dit 
schooljaar nog terug te zien zijn.  Vul de 
brooddoos gerust met bruin brood, veel 
fruit en groenten zodat we de dag stevig 
doorkomen! We proberen 
wegwerpmaterialen zo veel mogelijk te 
vermijden… 

Geen kerstmarkt…
De kerstmarkt van 17 december gaat helaas 
niet door omwille van de coronasituatie op 
dit moment.  Hoe graag we dit allemaal ook 
wilden, het lijkt ons op dit moment niet 
verstandig om veel mensen samen te laten 
kijken naar een kersttoneel of in een tent 
dicht bij elkaar te laten samenkomen.   
Afspraak volgend jaar!


