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Dag Beste ouders
Covid-19 houdt onze maatschappij in haar greep. Ook in de school voelen we het coronavirus dichter
komen. Niet door besmettingen in de school maar doordat er meer kinderen in quarantaine zijn omdat
er in de gezinnen meer besmettingen zijn.
Daarom kunnen we helemaal achter de nieuwe maatregelen staan die vanaf maandag in voege treden.
We gaan zelfs een stapje verder en betrekken ook de leerlingen van het 4 de leerjaar. Dat
vergemakkelijkt de taak van de toezichthoudende leerkrachten tijdens de korte speeltijden: iedereen
maskertje op.
Eerder gemaakte afspraken blijven gelden:
 Alle ouders dragen een maskertje op het schooldomein.
 Ook ouders houden 1,5 meter afstand.
 Ouders verlaten onmiddellijk het schooldomein na het afzetten van de kinderen.
 Alle kindjes hebben hun handen gewassen of ontsmet net vóór ze naar school komen.
 Denk er aan: wie tijdens de vakantie uit een rode zone komt, moet in quarantaine en wordt zo
lang de toegang tot de school geweigerd.
Nieuwe maatregelen vanaf maandag 22/03:


Leerlingen van 4 – 5 – 6 dragen op het schooldomein een maskertje:
o Liefst een chirurgisch mondmasker: dat moet dagelijks ververst worden.
o Mogelijk een stoffen mondmasker: dat moet dagelijks gewassen worden.




In elke boekentas steekt een reserve maskertje.
Tijdens de voormiddagspeeltijd eten de leerlingen hun koek of fruit terwijl ze 1,5 meter afstand
houden: dit wil zeggen dat ze elkaar met gestrekte armen niet kunnen raken! Op dat moment
hangt het masker met de 2 oortjes om de pols of onder de kin.
Zodra het tussendoortje op is, zetten ze hun masker weer op.
Leerlingen van L4 – 5 – 6 spelen niet met leerlingen van L 1 – 2 – 3.
Als je kind een stoffenallergie heeft, neem je contact op met de directeur.





We zijn fier op wat onze kinderen tot hiertoe gepresteerd hebben en hopen dat ze ook deze strengere
maatregelen kunnen toepassen. Solidariteit zal de drijvende kracht zijn!
Op deze manier trachten we de school open te houden zodat de ouders ook aan het werk kunnen
blijven.
Dank voor uw medewerking.
In naam van het ganse team
Ronny Das
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Lente!
Dit weekend begint de lente! Om dit te vieren mogen de
kinderen op maandag 22 maart in groene kledij of met een
groen kleding accent naar school komen. We gaan ons niet
verkleden.
Laat de lente beginnen en kleur onze school GROEN!
Gsm-inzamelactie
Deze actie loopt tot 29 maart 2021. Oude gsm-toestellen mogen in de inzamelbox gedeponeerd
worden. Deze box staat in de inkomhal van onze school. Bedankt!
Kleuterschool
* Vosjes-, Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Hopelijk genieten jullie vrijdag samen van Vaderdag met
onze mooie verrassingen die we maakten voor alle papa’s. Ondertussen zijn we aan een nieuw thema
begonnen deze week: Pasen. We gaan op ontdekking met eierdozen, maïs, eieren in alle kleuren en
maten en lezen grappige verhaaltjes over kippen...
* Muizen- & Berenklas: In de Berenklas komt juf Lotte weer stage doen op maandag, dinsdag en
woensdag. Met het thema ‘Kippen en eieren’ nemen we al een aanloop naar Pasen. We kijken eens
waar kippen wonen, wat ze eten… Is het de haan of de kip die het ei legt?
* Kikker- & Varkentjesklas: Onze Vaderdagcadeautjes zijn af en zo kunnen we de papa's verrassen. Fijne
Vaderdag aan alle papa's! 19 maart is het feest van Sint-Jozef en laat dat nu ook de naam van onze
school zijn. Jammer genoeg konden we het deze week nog niet vieren met een theatervoorstelling.
Deze wordt verzet naar later dit schooljaar. Volgende week komt in de Varkentjesklas een stagiaire, juf
Anouk. Zij gaat met de kleuters werken rond techniek.
In de Kikkerklas gaan de neuzen al richting lente en Pasen. Hopelijk werkt het zonnetje een beetje mee
aan het lente-gevoel.
Agenda
* 22 maart 2021: Geen avondstudie – PV
* 23 maart 2021: Zwemmen 3A en 3C
* 24 maart 2021: Vergadering ouderraad online – 20 uur
* 30 maart 2021: Zwemmen 3B en 3C

