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

Editie 13: 9 december 2021

Beste ouder(s)
Wat een puinhoop! Corona is in the house. Vandaag komt de klas
van juf Karen terug uit quarantaine, maandag komt juf Thérèse
waarschijnlijk terug maar …. vandaag gaat de klas van juf
Carmen in quarantaine…
Door de nieuwe regeling moet een klas nu al gesloten worden bij
een tweede besmetting. Het ziet er niet zo goed uit, bijna in
elke klas is er wel één leerling die positief testte. Elk moment
kan er dus een telefoontje komen waarna wij weer een klas
moeten sluiten. De klassen van juf Katie en juf Nathalie zijn zo
ook in quarantaine.
Gelukkig is de toetsenperiode voorbij en zijn de rapportjes al
uitgereikt. Normaal zou er nu een zalige periode aankomen
waarin wij tijd maken voor de nieuwjaarsbrieven, heel wat
sportieve en culturele activiteiten, de frietjesdag …
Niet van dit alles dit jaar. Dat valt tegen, wij hoopten echt dat
wij Corona al achter ons gelaten hadden. Niet dus.
De jongste kleutertjes en de klas van juf Carmen gaan zich
moeten haasten om nog voor de vakantie een paar dagen in de
klas te geraken. Stel je voor, een kerstvakantie vanaf 6
december, dat zou toch veel te veel van het goede zijn.
Maar wij gaan niet zeuren en er het beste van blijven maken,
elke dag opnieuw. Mondmasker of niet, wij zijn blij dat de school
nog open mag blijven.
En er is ook goed nieuws. Juf Mirem behaalde een tijdje geleden
haar master-diploma aan de universiteit. Op dit moment neemt
zij daar tijdelijk een functie waar als lector Islamitische
godsdienst! Knap werk van de juf, wij zijn fier op haar maar
hopen tegelijkertijd dat ze snel weer terugkomt.

Nog één lesweek in het jaar 2021. De kerstvakantie start dus op
maandag 20 december. We willen u vragen om uw kind in die
week thuis op te vangen. Voor een kleine groep ouders zal het
echter onmogelijk zijn om zelf opvang te voorzien. Dit omdat ze
bijvoorbeeld tewerkgesteld zijn in cruciale beroepen of niet
kunnen telewerken. Daarom zal Zorg Houthalen-Helchteren
tijdens deze week noodopvang organiseren.
We willen benadrukken dat we enkel opvang willen bieden aan
kinderen van ouders die moeten werken en die zelf niet in opvang
kunnen voorzien.
Vriendelijke groeten,
meester Luc & Johan
Info
Donderdag 9 december ‘21
Einde van de quarantaine voor de klas van juf Karen. Vanaf
vandaag mogen die kleuters terug naar school!
Nog een Sint-verslagje van de kleuters van juf Gina
Eindelijk hebben we Sint en de pieten nog eens in levende lijve
gezien. We hebben hem op de speelplaats verwelkomt . Samen
dansen, samen zingen en daarna in de klas nog met hem kunnen
praten via videochat. Het allerleukste was toen de pieten aan
het raam kwamen kijken. Ze hadden een grote zak vol lekkers
bij. Dank u wel , Sint en Piet. De volgende nacht is hij dan ook
nog in de kleuterklasjes komen speelgoed brengen. Wat een
feest voor de kleuters!

