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Nieuwsbrief januari
Beste ouders,
*Bij het begin van een nieuw jaar horen we te starten met een wens. De kinderen hebben al hun
wensen met een zelfgeschreven nieuwsjaarbrief aan ouders en familie kunnen overbrengen.
Alle kinderen, het team, ouders, familieleden en vrienden wens ik een gezond jaar met een
hoog welbevinden toe.
*Gezondheid
We zitten jammer genoeg in een vijfde coronagolf en dat betekent dat we de reeds gemaakte
hygiënemaatregelen nog steeds goed blijven opvolgen:
• Goede persoonlijke hygiëne
o
o

Snuiten in papieren zakdoekjes en nadien weggooien in afgesloten vuilbak
Handen regelmatig ontsmetten en wassen.

• Hygiëne op school
o De ramen staan de hele dag open. Met open ramen is het virus minder
geconcentreerd aanwezig.
o We monitoren regelmatig de CO²
o We volgen een aangepast poetsschema.
o Aangepaste verdeling van de refterbeurten.
o We mengen de klasgroepen niet.
o Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Mensen van het clb en
ondersteuningsnetwerk zijn dus nog steeds welkom om onze kinderen mee te
begeleiden.
o Personeelsleden en kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker.
o Oudergesprekken verlopen digitaal.
• Ook aan de ouders vragen we:
o Een zelftest van uw kind te nemen bij twijfel of indien ze veel contacten hebben
gehad.
o Het kind niet naar school te sturen bij twijfel of ziekte en bij een besmetting in het
huisgezin.
o Een mondmasker te gebruiken aan de schoolpoort en bij het betreden van de
school

[Typ hier]
De Wingerd, met wind in de zeilen!

*Zwemmen
Zwemmen kan en mag gelukkig nog en daarom blijven we dit op dezelfde wijze organiseren
zoals voor de kerstvakantie. De kinderen van 1 – 3 - 5 hebben wegens buspanne hun laatste
zwembeurt niet kunnen opnemen en daarom starten we het nieuwe jaar met deze groep.

*Dicht bij huis naar school
De inschrijvingen voor schooljaar 2022 - 2023 starten op 7 maart 2022. Er zijn geen
voorinschrijvingen voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden.
16 Februari 2022 voorzien wij onze kleuterdag en infoavond.
Kent u mensen die interesse hebben, spreek ze aan en vertel over onze school. U als ouders
zijn onze beste ambassadeurs.
*Kangoeroe de wereldwijde denk-, reken- en puzzelwedstrijd
We willen met onze school graag opnieuw deelnemen aan de Vlaamse Kangoeroewedstrijd.
Dit is een wedstrijd waar je uitgedaagd wordt individueel een aantal leuke reken-, denk- en
puzzelvraagjes op te lossen op laptops. Je moet dit natuurlijk niet helemaal alleen doen. Onze
zorgleerkrachten helpen je graag op weg.
Ook dit schooljaar willen we graag alle geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen.
De wedstrijd vindt plaats op school tijdens de schooluren en gaat door op 21, 22 en 23 maart
2022.
Wilt uw kind graag deelnemen? Geef dan vóór vrijdag 21 januari 2022 de naam en klas van uw
kind door via mail aan juf Lien: zorgcoordinator@schilde.be.
Inschrijven kost €2,50. Dit zal via de schoolrekening aangerekend worden.
Wil u meer informatie? Surf dan zeker eens naar www.kangoeroe.org of stuur een mailtje naar
de zorg.
*Klas 5 vaccinatie
De kinderen van klas 5 krijgen aanstaande donderdag van de clb-arts een inenting. Sommige
ouders vroegen zich af of dit kon samenlopen met de coronavaccinatie. Bij navraag aan het clb
heb ik de bevestiging gekregen dat dit gelijktijdig mag verlopen.
*Kalender
Om gekende redenen vallen er heel wat activiteiten weg die vermeld staan op de kalender van
de oudervereniging.

13 januari 2022
13 januari 2022
20 januari 2022
21 januari 2022
27 januari 2022
27 januari 2022

Zwemmen 1/3/5
Inenting klas 5
Digitale vergadering Oudervereniging
Oorcollege Repelsteeltje 4/5/6 (Onder voorbehoud)
Zwemmen 2/4/6
Gedichtendag
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