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Nieuwsbrief november
Beste ouders,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne herfstvakantie. We kijken ook terug op een
geslaagde kaas- en wijnavond en toffe sportklassen van het derde en vierde leerjaar. Jammer
genoeg is corona nog niet weg uit onze samenleving en moet ik in deze nieuwsbrief ook weer
heel wat nieuwe richtlijnen doorgeven.
➢ Info vanuit clb i.v.m. test- en quarantainestrategie
Vanaf maandag 8/11/21 zijn er voor basisscholen aangepaste richtlijnen i.v.m. contacttracing.
We starten dus met "tellen" vanaf 8/11/21.
Het komt hier op neer:
Kinderen jonger dan 12 jaar worden enkel getest wanneer ze symptomen van COVID-19
vertonen.
1 tot 3 indexleerlingen in de klas
Wanneer er zich in een klas 1 tot en met 3 indexen onder de leerlingen voordoen, krijgen de
ouders van de overige leerlingen in de klas een informatiebrief waarin gedurende 14 dagen een
verhoogde waakzaamheid wordt aanbevolen.

4 of meer indexleerlingen in de klas
Wanneer er zich binnen de 7 dagen een vierde index onder de leerlingen voordoet, wordt de
noodremprocedure in gang gezet: de klas sluit en de volledige klas gaat gedurende 7 dagen in
quarantaine.
De onderwijsprofessionals die de voorbije 48 uur gedurende meer dan 15 minuten in een
binnenruimte, zonder mondmasker of op minder dan 1,5 m afstand in contact kwamen met de
klasgroep(en), worden als hoogrisicocontact beschouwd en laten zich testen conform de regels
die gelden in de brede maatschappij.
Leerkracht test positief in het lager onderwijs
Wanneer een leerkracht positief test op COVID-19 wordt een beperkt contactonderzoek
gedaan. Wanneer de leerkracht een mondmasker droeg, de afstand van 1,5 m kon bewaren en
er goede ventilatie is, worden alle kinderen als laagrisicocontact beschouwd en moeten er geen
maatregelen worden genomen. Indien de leerkracht geen mondmasker droeg en/of geen
afstand kon bewaren, dan worden alle leerlingen als HRC beschouwd. De leerlingen gaan
gedurende 7 dagen in quarantaine.
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Indien kinderen in de klas een hoogrisicocontact hebben gehad, worden ze hiervan nog
steeds op de hoogte gebracht via sms. In deze sms zit een link naar het quarantaineattest.
Indien ouders graag van hun asymptomatisch (= zonder symptomen) kind willen weten of het
al dan niet besmet is, wordt aangeraden om een zelftest te doen. Is deze zelftest positief, dan
mogen zij contact opnemen met het call center van de federale overheid en krijgen ze een code
voor een PCR test.
Deze regels gelden tot 24/11, dan is er een nieuwe interministeriële conferentie waarop de
test- en quarantainestrategie opnieuw besproken zal worden.
➢ Voor onze school volgen we de bestaande maatregelen op:
• Een mondmaskerplicht aan de schoolpoort
• Mondmaskerplicht voor de leerlingen van klas 5 en 6 in de klas en in het gebouw indien
zij zich verplaatsen.
• Mondmaskerplicht voor de leerkrachten indien zij niet voldoende afstand van de
leerlingen kunnen nemen en bij verplaatsingen. Mensen van het clb en het
ondersteuningsnetwerk zijn dus nog steeds welkom om onze kinderen mee te
begeleiden.
• Handen ontsmetten bij binnenkomen van de school of een lokaal
• Goede ventilatie in de klas (gezondheid boven comfort)
• We monitoren de CO² in het lokaal
• Tijdens de middagpauze eten leerlingen per klasgroep.
o Wij hanteren een doorschuifsysteem (2 x 2 klassen in refter – 2 klassen in eigen
lokaal)
o Soep mag bedeeld worden
• De oudercontacten zullen we dit jaar weer digitaal organiseren.
*Oudercontact en rapport
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. De toetsen en werkjes
van de kinderen krijgt u op regelmatige momenten mee naar huis. Dit is een goede basis om de
vorderingen van uw kind op te volgen en samen te bespreken.
Op 15 november krijgt uw kind zijn herfstrapport mee naar huis. De oudercontacten zullen
volgende week digitaal doorgaan.
-Dinsdag vanaf 8 uur krijgt u via het ouderplatform een invullink doorgestuurd waarop u kunt
inschrijven. Hebt u meerdere kinderen gelieve dan geen twee contacten kort na elkaar te
plannen. Gescheiden ouders spreken eerst samen af welk moment voor beiden lukt.
-U krijgt een bevestiging van het juiste uur.
-Na de inschrijvingsperiode krijgt u nog een link waarop u moet inloggen om het gesprek te
starten. Zorg ervoor dat u op een rustige plaats zit zodat u goed in gesprek kunt gaan met de
klasjuf. Ieder gesprek duurt maximaal 15 minuten. Het systeem breekt daarna de verbinding af.
Voor sommige kinderen hebben we al een uitgebreid zorggesprek gevoerd. Het is voor deze
ouders niet echt nodig om een nieuw gesprek aan te vragen.
De visie van een open school is dit jaar ook weer moeilijk te realiseren maar toch vragen wij u
om met vragen of problemen ons steeds te contacteren. Als we zelf merken dat er iets niet vlot
verloopt, brengen wij u daarvan ook steeds op de hoogte.
*Leesbevordering en leesplezier
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Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Voorleesweek van 22 tot 26 november.
De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die het belang van voorlezen in de kijker zet.
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit, de sociale
vaardigheden en het leesplezier bij kinderen. Bovendien is het een leuk ontspanningsmoment.
Het ideale moment om thuis ook nog een voorleesmoment in te lassen. De kinderen van 1,2 en
3 krijgen een voorleestas mee naar huis op het einde van de week.
*Fluo ….. is top!
School en ouders zetten tijdens de donkere maanden hun beste
beentje voor om alle kinderen te laten stralen in het verkeer. Geen
overbodige luxe. Zien en gezien worden is cruciaal voor alle
weggebruikers: autogebruikers, fietsers en voetgangers! In deze
donkere dagen dragen al onze leerlingen verplicht het fluovestje!
De kinderen van het eerste leerjaar geven alvast het voorbeeld.

*Herinnering
Ben je de soep of de nieuwjaarsbrieven vergeten te bestellen, ga dan nog vlug naar het
ouderplatform en vul de antwoordstrookjes in.
*Personeel
Juf Peggy moet een medische ingreep ondergaan en zal drie weken afwezig zijn. Door het
lerarentekort is er niemand te vinden en proberen we dit intern op te lossen. De zorgtaken gaan
naar meester Jef en de het deel derde leerjaar zal juf Lien op zich nemen.
*Kalender

8 november
11 november
15 november
15 – 18 november
18 november
23 november
22 - 25 november
24 november
25 november
29 november

Vanaf vandaag is het het dragen van een fluovestje verplicht
Wapenstilstand
Herfstrapport mee naar huis
Digitale oudercontacten
Zwemmen
Vergadering oudervereniging
Voorleesweek
Pedagogische studiedag Kinderen hebben een dagje vrij
Ferm heeft dan ook haar studiedag en kan niet voor opvang zorgen
Medisch onderzoek 6
Moev Kronkeldiedoe 1
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