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Dag Beste ouders
Het overlegcomité heeft enkele beslissingen genomen die gevolgen hebben voor onze basisschool.
Daarnaast blijven voorgaande regels gelden.
Beste ouders, dit vraagt van ons allen weerom een extra inspanning. Ik ben fier op de grote solidariteit
die ik de voorbije weken mocht ervaren hier binnen de schoolmuren. Ik hoop, en denk, dat ik ook mag
rekenen op een grote solidariteit bij de ouders.
Een vriendelijke groet in naam van het ganse schoolteam.
Ronny Das
Directeur BSA
Wat blijft
- De kinderen blijven eten in de klas.
- De voor- en naschoolse opvang blijft zo lang mogelijk buiten: warm aankleden dus.
- In de klas blijft het raam open: eveneens warm aankleden.
- De klassen die nu in quarantaine zijn, respecteren de einddatum van die quarantaine.
- Leerlingen van het tweede en derde leerjaar kunnen niet naar de studie omdat de studie
georganiseerd wordt per klasbubbel.
- Draag gemakkelijke kleding op de dag dat je turnen hebt, zo hoeven we alleen maar van schoeisel te
wisselen.
- Voor de volwassenen: houd afstand waar mogelijk, draag een mondmasker en onderhoud je
handhygiëne.
Wat nieuw is vanaf maandag
- Alle kinderen van de lagere school dragen binnen een mondmasker. Daar moet u zelf voor zorgen.
Buiten dragen ze een mondmasker als ze dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen.
- Een klas moet in quarantaine vanaf een 2de positieve test in de klas. In dit geval volgen wij en u de
regelgeving die het CLB bezorgt. Omdat er in enkele klassen al besmettingen zijn, hebben in die
klassen de kinderen hun boeken en schriften mee naar huis. Zonder tegenbericht breng je maandag
alles terug mee naar de klas.
- De kerstvakantie wordt voor de ganse basisschool 1 week vervroegd. Vrijdag 17 december is dus de
laatste schooldag.
Wat we nog niet weten
- Moeten we tijdens de extra vakantieweek opvang voorzien?
- Mogen we tijdens de extra vakantieweek opvang voorzien?
- Mogen we tijdens die week geen op opvang voorzien? Dit alles zal bepaald worden door de
besmettingscijfers op dat moment.
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- We weten ook nog niet of het zesde leerjaar op sportklassen mag.
Zodra we definitieve antwoorden hebben op deze vragen, brengen we u hiervan op de hoogte.
Kleuterschool
* Eendjesklas: Wat was het een spannende week! Dinsdag kregen we een briefje dat de Sint niet op
bezoek kon komen naar onze school omdat hij bang was om zelf ziek te worden. Gelukkig konden we
wel videobellen met de Sint! Hij wist ons te vertellen dat er dit jaar wéér geen stoute kinderen zijn
(maar dat wisten we natuurlijk zelf ook al wel 😉). Soms zijn onze kleuters wel eens kapoentjes, maar
Sinterklaas heeft al gezien dat we het allemaal heel goed doen in onze klas! Na het gesprekje met de
Sint gingen we onze laars zetten: lekkere wortels voor het paard en mooie tekeningen voor de Sint.
Donderdag lagen er leuke klascadeautjes en heel wat lekkers in onze klas. Wat een feest!
Volgende week gaan we van start met het thema ‘Kerstmis’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Wat een spannende week was het voor ons. We telden af naar de komst van
Sinterklaas. Op woensdag hadden we een videogesprek met de Sint. Hij vertelde dat we flink zijn en
mooi kunnen spelen in de klas. We zongen nog een liedje voor hem. Na het bezoek van de Sint
hebben we onze schoen gezet. De volgende dag zat er speelgoed voor de klas en iets lekkers om te
eten in!
* Muizen- & Berenklas: Wat een leuke week hadden we in onze klas! Na lang aftellen konden we
eindelijk de Sint ontmoeten. Jammer genoeg kwam hij niet echt op bezoek in onze klas maar een
gesprekje via de computer was ook wel heel leuk. Nadien hebben we onze schoen gezet. Naast heel
veel lekkere dingen, heeft hij ook nieuw speelgoed gebracht voor onze klasjes. We waren er allemaal
super blij mee! Hopelijk komt de Sint dit weekend ook langs bij al onze kapoenen thuis.
Maandag vertellen we eerst nog allemaal over dit spannende weekend en daarna gaan we de
kerstboom zetten. We gaan ons klasje heel gezellig maken en hiervoor hebben we nog heel wat werk.
We oefenen onze nieuwjaarsbrieven en gaan mooie dingen knutselen. Kleuters die het aantal
nieuwjaarsbrieven nog niet hebben doorgegeven, gelieve dit zo snel mogelijk te doen.
* Kikker- & Varkentjesklas: We hadden er zo naar uitgekeken maar helaas kon de Sint niet op bezoek
komen in onze school. Gelukkig heeft Corona ook gezorgd dat de Sint met de computer heeft leren
werken en zo konden we toch live met hem spreken. We hebben ons zelfgemaakte schoentje gezet en
de volgende dag waren ze goed gevuld! Volgende week nemen we afscheid van Sinterklaas en ook van
het thema. Ondertussen is het aftellen naar het volgende feest begonnen want zondag startte de
advent. Zo maken we stilletjes de overgang van het ene feest naar het andere.
We zitten door onze voorraad zakdoekjes heen. Daarom mogen alle kleuters een doos trekzakdoekjes
meebrengen.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Volgende week mogen de kinderen een speelgoedje (geen computerspel) meebrengen
dat ze van de Sint kregen. Ze mogen hier fijn mee spelen tijdens het hoekenwerk. Voor 1C: dinsdag
7/12 en voor 1A en 1B: donderdag 9/12.
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Agenda
* 07-12-2021: Zwemmen 4B
* 14-12-2021: Zwemmen 4C
* 16-12-2021: Geen avondstudie – PV
* 17-12-2021: Laatste schooldag voor kerstvakantie

