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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022 

 

1.Update corona en opstart na de kerstvakantie  

Uit Schooldirect :  

Gisterenavond, woensdag 22 december, was er corona-overleg tussen minister 

van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experten, om terug én 

vooruit te kijken.  

De maatregelen, vooral het dragen van mondmaskers door kinderen vanaf 6 jaar 

werpen hun vruchten af. Het aantal besmettingen onder leerlingen en leraren is 

vorige week drastisch gedaald, meer dan in de samenleving.  

De federale overheid neemt de mondmaskerplicht en het verbod op meerdaagse 

uitstappen op in hun koninklijk besluit zodat er voor de scholen rechtszekerheid is. 

We blijven voorzichtig maar als we de opmars van de omikron-variant in de 

kerstvakantie kunnen indijken dan starten alle basisscholen op maandag 10 

januari terug met 100% contactonderwijs met behoud van de volgende 

maatregelen : 

Mondmaskerplicht 

-het dragen van mondmaskers vanaf 6 jaar op school, blijft behouden 

Klasbubbel 

-er worden zo min mogelijk groepen leerlingen gemengd, geen klasoverschrijdende 

activiteiten 

Derden op school 

-derden op school die niet essentieel zijn voor de onderwijsopdracht worden niet 

toegelaten, enkel de noodzakelijke externen zoals ondersteuners en CLB-

medewerkers  

-er wordt geen bezoek aan de school toegestaan door (nieuwe) ouders tijdens de 

schooluren. Voor kennismaking of inschrijving wordt er contact gelegd na de 

schooluren.  

Extra murosactiviteiten 

-geen meerdaagse uitstappen (sneeuw- of bosklassen) , eendaagse uitstappen zijn 

weer toegelaten 

-na de kerstvakantie gaan de zwem-en sportlessen voor onze school opnieuw door. 

De klasbubbels zullen bij het busvervoer en de zwemlessen worden gehandhaafd.  

Andere maatregelen 

Uiteraard blijven de andere maatregelen ook nog steeds van kracht: handen 

meermaals wassen en ontsmetten, afstand houden, CO2-meters gebruiken en 

ventileren van de onderwijsruimte. 

Quarantainestrategie 

Begin januari is er nog een overleg tussen de overheid en de experten over de test- 

en quarantainestrategie. In afwachting van het resultaat daarvan blijft de regel dat 

bij twee besmettingen in een klasgroep in dezelfde week de klas in quarantaine 

gaat.  
 

Al deze maatregelen gelden in principe tot minstens 28 januari. 
 

2.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

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

“de wensboom” in de kijker. We willen elkaar warm onthalen in het nieuwe 

jaar en hangen de klasboom vol met warme wensen en positieve voornemens. 
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3. Kleuterschool 

Doorschuif kleuters IK naar K1  

Na de kerstvakantie verwelkomen we weer enkele nieuwe kinderen : in de 

instapklas zijn er dan 22 kleuters in totaal, in de 1ste kleuterklas 15. 

Daarom schuiven de 9 kleuters geboren in 2018 uit de instapklas bij juf Veerle  

op maandag 31 januari door naar de 1ste kleuterklas bij juf Aline. 

Op 1 februari, een nieuwe instapdatum, zullen er 14 peuters bij juf Veerle in de 

klas zitten en 24 kleuters bij juf Aline. Juf Sabine, onze kinderverzorgster zal op 

maandag, woensdag en donderdag beide klassen ondersteunen qua 

zelfredzaamheid. 
 

4. Bibkastje met zwerfboeken 

Verveel je je tijdens deze kerstvakantie ? Heb je misschien zin in een goed 

boek? Neem dan zeker een kijkje in het bibkastje aan onze school.  

Je vindt deze naast de schoolpoort van vestigingsplaats 2 (Aardseweg) 

De boeken die er in staan, mag je 'lenen'. De bedoeling van deze (afgevoerde) 

boeken is dat ze rondzwerven bij lezers op verschillende plekken. Neem een boek 

en zet er een ander boek (in goede staat) voor in de plaats, ofwel zet je  het boek 

opnieuw terug in de kast, zodat anderen er ook plezier aan beleven.  

Er zijn kleuter-, kinder- en jeugdboeken en boeken voor volwassenen. 
 

6. Slotwoordje van het jaar 

Het ganse schoolteam en ik wensen u en uw familieleden en al onze kinderen 

gezellige kerstdagen toe en de beste wensen voor het nieuwe jaar ! 
 

 Graag zien we elkaar gezond en wel weer op maandag 10 januari 2022 ! 
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januari 2022 
ZATERDAG 1                                 Beste wensen voor 2022 ! 

ZONDAG 2   

MAANDAG 3   

DINSDAG 4   

WOENSDAG 5   

DONDERDAG 6   

VRIJDAG 7 einde kerstvakantie 

ZATERDAG 8   

ZONDAG 9   

MAANDAG 10   

DINSDAG 11   

WOENSDAG 12   

DONDERDAG 13 zwemmen K3  

VRIJDAG 14 zwemmen L1 en L2, sport L5 en L6  

ZATERDAG 15   

ZONDAG 16   

MAANDAG 17   

DINSDAG 18   

WOENSDAG 19   

DONDERDAG 20 bezoek SMIK door L6  

VRIJDAG 21 zwemmen L1 en L2, sport L5 en L6  

ZATERDAG 22   

ZONDAG 23   

MAANDAG 24   

DINSDAG 25   

WOENSDAG 26   

DONDERDAG 27 zwemmen K3                                                             20.15u ouderraad 

VRIJDAG 28 zwemmen L1 en L2, sport L5 en L6  

ZATERDAG 29   

ZONDAG 30   

MAANDAG 31 dag van de directeur  
 


