Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 3 : donderdag 17 september 2020

Beste ouders,
We zijn dit schooljaar gestart in code geel. Dat
betekent dat alle leerlingen en kleuters alle dagen naar
school kunnen. Indien nodig kan er lokaal, naargelang de
situatie, wel geschakeld worden naar een hoger
pandemieniveau.
Deze week hadden we een eerste positieve test bij een
leerling. Dit baart ons allemaal natuurlijk zorgen.
Besmettingen in scholen en leerlingen en
personeelsleden in quarantaine zijn blijkbaar
onvermijdelijk. Indien er een besmetting binnen de
schoolmuren wordt vastgesteld, wordt de CLB-arts
gecontacteerd. In overleg worden dan de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van
de kinderen en leerkrachten. Het is dan ook erg
belangrijk dat de instructies van het CLB gevolgd
worden!
Maar jullie ouders zijn ook erg belangrijk in dit verhaal.
Ook al vinden sommige het allemaal niet zo erg en zijn
er mensen die het een beetje moe zijn, toch vraag ik
met aandrang om voldoende afstand te houden! (Zeker
tijdens het afhalen van de kinderen.)
Blijf niet onnodig op de parking en aan de schoolpoort
staan praten en draag in de schoolomgeving steeds je
mondmasker.
Alleen als iedereen zijn uiterste best doet, kunnen we

er samen voor zorgen dat we dit verdomde virus onder
controle kunnen krijgen en houden.
Alvast bedankt!
Gr,
meester Luc
Monstertjes
Misschien hebben de kinderen het al eens opgemerkt
als ze in de gang lopen.
Aan de klasdeur van 4a hangen allemaal monstertjes.
Gelukkig zijn het geen coronamonstertjes. Dit jaar
werken de kinderen van 4a in een monsterklas. Wil je
weten wat dit betekent?

Een nadenkertje uit de monsterklas:

Info
Kleuter
Maandag 4 oktober 2020
- Medisch onderzoek op school voor kleuters van
geboortejaar 2016
Lager
Maandag 21 september 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 5a
Maandag 5 oktober 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a
Kleuter en lager
Maandag 28 september 2020
- Facultatieve vrije dag (geen school)

