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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

1.Tijdelijke sluiting door overmacht  

Zoals u reeds weet, namen de coronabesmettingen en quarantaines het schoolleven 

hier over en is onze school deze week gesloten.  

Elk lid van het schoolteam zet zijn of haar beste beentje voor om uw kind(eren) 

goed onderwijs te bieden vanop afstand. Bij vragen of bezorgdheden over de 

thuislessen mag u de klasleerkracht contacteren.   

Zonder tegenbericht zal onze school terug openen op maandag 6 december  

 

2.Update corona en huidige richtlijnen  

Er werden verstrengde maatregelen ingevoerd ,ook voor het 

onderwijs. 

Voor onze school geldt vanaf maandag 6 december :  
 

*Wat blijft behouden ?   

Mondmaskerplicht 

-voor alle leerlingen vanaf het 3de leerjaar in de klas (niet op de speelplaats) 

Dit is een lokale maatregel op onze school voor de kinderen van het 3de en 4de 

leerjaar. 5de en 6de leerjaar blijft verplicht van overheidswege.  

-voor alle personeelsleden  

-voor (groot)ouders of andere opvoeders bij het brengen en afhalen van uw 

kinderen op de speelplaats 

Derden op school 

-De toegang tot de school wordt weer beperkt tot enkel de noodzakelijke 

externen zoals ondersteuners en CLB-medewerkers  

-Er is geen bezoek aan de school toegestaan door ouders tijdens de schooluren.  

 Extra murosactiviteiten 

-Zwemlessen (apart per klasgroep) en sportactiviteiten kunnen blijven doorgaan.  

vervoer afzonderlijk gebeuren : 1 klasgroep in 1 bus.  

Ventilatie en CO2-meting  

-We hebben reeds enkele CO2-meters ter beschikking die onze school aankocht.  

Hierdoor kunnen we voltijdse metingen in de gymzalen en meerdere dagmetingen 

in elk klaslokaal doen. We wachten nog op de beloofde financiële middelen vanuit 

de overheid voor de aankoop van een CO2-meter voor elk van onze 15 klaslokalen 

zodat we continu de luchtkwaliteit kunnen meten.  

Niettegenstaande zorgen we reeds voor constante verluchting van de klaslokalen en  

blijven we inzetten op handen wassen (extra wasbakken op de speelplaats zijn nog 

steeds aanwezig)  
 

*Wat is nieuw ? 

Quarantaine van een klasgroep 

Een quarantaine zal zich voordoen als er in één klas op één week tijd minimum   

3 (voordien 4) besmettingen vastgesteld worden.  

 Apart busvervoer  

Het vervoer naar het zwembad of sporthal zal per klasgroep gebeuren : 1 klas in 1 

bus.  

 Kennismakings-of inschrijvingsmoment 

Er wordt geen bezoek aan de school toegestaan door nieuwe ouders tijdens de 

schooluren.  
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2.Zie ginds komt de stoomboot… 

Op vrijdag 3 december zouden wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen 

met de boot uit Spanje. Net zoals vorig jaar gooit corona onze plannen in de 

war. Gelukkig komen donderdagnacht enkele Pieten naar school om het 

snoepgoed en de kadootjes te brengen voor elke klas en elk kind.  

Zij zullen de kinderen hiervan op de hoogte stellen dankzij de mediaPiet.  

Hou dus je mailbox in de gaten !  
 

3.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

In het jaarthema “De kracht van verbinden” stellen we deze maand  

“de kerstboom” in de kijker. We proberen een licht te zijn voor elkaar op 

weg naar Kerstmis en de bijhorende kerstvakantie.  

  

4.Nieuws van onze ouderraad  

Deze editie van Bricks-and-More op zaterdag 13 en zondag 14 november was weer 

een groot succes. Bijna 5000 legoliefhebbers bezochten onze beurs in Thomas 

More !! Een dikke dank je wel aan alle bezoekers, aan de organisatoren, aan de 

standhouders, aan onze ouderraad en aan alle helpende handen.  

De opbrengst hiervan gaat naar de verdere verfraaiing van onze speelplaatsen.   
 

5. Winterweer en middagactiviteiten : ANNULATIE  

Vanaf het 2de tem 6de leerjaar (vestigingsplaats 2) 

Na de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie probeerden wij het koude weer te 

trotseren en boden wij enkele leerrijke activiteiten aan tijdens een deel van de 

middagpauze op onze school. Tijdens de middag speelde men o.a. Stratego of 

schaken en werd er een kunstwerkje gebreid of een gezelschapsspel gespeeld. 

Omdat externe medewerkers deze activiteiten verzorgden, zullen deze, net als 

vorige winter, NIET kunnen langs komen wegens de huidige coronamaatregelen.  

Voor onze kleuters en 1ste leerjaar (vestigingsplaats 1) 

Bij een strenge winter met erge vriestemperaturen kunnen onze kinderen zich 

verwarmen in het opvangzaaltje of een filmpje kijken op de bovenverdieping tijdens 

de middagpauze. 

 

6.Kerstfeestje  

Ondanks deze bijzondere coronatijden, trachten wij de kerstsfeer in onze school 

te brengen. Op vrijdag 24 december vindt er in elke klas een kerstfeestje plaats.  

Meer info verkrijgt u nog van de klasleerkracht.  

Herinnering : deze schooldag eindigt om 11.50 u omwille van kerstavond  

 

7. Help ! 

Onze school is voorzien van een vast telefoontoestel. Op het nummer 014/85 29 98 

komt u op ons secretariaat terecht. Indien u geen gehoor vindt, kan u ook terecht 

op het gsm-nummer van de directie 0486/101896   

 

8. Tot slot  

We zijn lang “gespaard” gebleven op onze school maar nu had het covid19-virus 

ons goed te pakken….  

Ik wil iedereen bedanken voor het begrip en de medewerking tijdens deze laatste 

weken. Het tijdig en blijvend meedelen van positieve testingen en quarantaines van 

uw kind(eren) zorgden ervoor dat we konden overschakelen naar de juiste 

maatregelen. Wij beseffen dat thuisonderwijs niet altijd gemakkelijk te organiseren 

is voor u als ouder. Daarom duimen we om iedereen gezond en wel blijvend weer 

naar school te zien komen vanaf maandag 6 december ! 
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December 2021 

WOENSDAG 1  School  

DONDERDAG 2  gesloten  

VRIJDAG 3  wegens overmacht  

ZATERDAG 4   

ZONDAG 5   

MAANDAG 6  Heropening school  

DINSDAG 7   

WOENSDAG 8   

DONDERDAG 9   

VRIJDAG 10  Zwemmen L1 en L2, Sport L5 en L6 

ZATERDAG 11   

ZONDAG 12   

MAANDAG 13   

DINSDAG 14   

WOENSDAG 15   

DONDERDAG 16  Zwemmen K3 

VRIJDAG 17  Zwemmen L1 en L2, Sport L3 en L4  

ZATERDAG 18   

ZONDAG 19   

MAANDAG 20  Sportvoormiddag L5 en L6  

DINSDAG 21   

WOENSDAG 22  Kennismakingsmoment nieuwe peuters van de instapklas  

DONDERDAG 23  Sportvoormiddag L3 en L4  

VRIJDAG 24  schooldag tot 11.50u  

ZATERDAG 25 Kerstmis 

ZONDAG 26 2e Kerstdag 

MAANDAG 27 begin kerstvakantie 

DINSDAG 28   

WOENSDAG 29   

DONDERDAG 30   

VRIJDAG 31   
 


