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Beste ouders, 
 
De laatste maand van het jaar is weer van start gegaan. Even tijd om een blik te 
werpen op december.  
 
Nieuwe corona-maatregelen: 

Het Overlegcomité kwam vorige vrijdag vervroegd samen om strengere maatregelen te 
bepalen die de coronasituatie moeten keren. Volgende maatregelen werden uitgewerkt:  

Vanaf maandag 29 november (tot aan de kerstvakantie): 

 Krijgen kinderen vaste plaatsen in de klassen. 
 Scheiden we binnenskamers maximaal de klasgroepen. We passen onze 

zorgwerking, zwemrooster,… aan en werken maximaal in ‘klasbubbels’. 
Wanneer dit onmogelijk is, houden klasgroepen afstand. 

 Dactylo, tutorlezen,… wordt opgeschort. 
 Volgens de nieuwe maatregelen kunnen ééndaagse uitstappen wel volgens de 

regels van de brede samenleving. In onze school worden alle activiteiten, die 
binnenskamers plaatsvinden en waarbij meerdere klasgroepen en (mogelijks) 
andere scholen op aanwezig zijn, geannuleerd. We zien af van onze geplande 
bezoeken naar Cinema Plaza. Ook het schaatsen wordt geannuleerd. 

 Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De 
CLB-arts oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst 
desgevallend de hele klas in quarantaine. 

 De aanwezigheid van ‘derden’ wordt verstrengd. 
 We zetten in op CO²-meting in onze klassen. 
 Ventilatie, handhygiëne en andere basismaatregelen blijven onze aandacht 

verdienen. 

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid op en hopen om het virus 
(maximaal) buiten te houden en zo ons steentje bij te dragen om de verdere 
verspreiding van het virus tegen de gaan.  
 
Sint 
Helaas kan Sinterklaas omwille van de Coronacrisis overdag niet naar 
onze scholen komen. Toch willen we dit feest niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan en zal dit gebeuren de nodig aandacht krijgen binnen 
onze klaswerking. Ondertussen mochten we ook van de Sint vernemen 
dat hij in de nacht van 5 op 6 december onze school niet zal vergeten. 
Zo wordt het Sinterklaasfeest ook dit jaar toch nog erg leuk.  
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Rapport en … oudercontacten 
Op 22 december krijgt uw kind het rapport mee. Oudercontacten zijn voorzien na de 
kerstvakantie, op dinsdag 11 januari 2022. We organiseren deze volgens de 
maatregelen die op dat moment van kracht zullen zijn. 
We blijven het erg belangrijk vinden om jullie als ouders goed te informeren over de 
ontwikkeling van zoon- of dochterlief.  
 
Fluo-actie  
Uiteraard gaan we verder met onze fluo-actie. Ook in december zullen we 
onze kinderen extra stimuleren om meer fluo te dragen en zo bij te dragen 
aan de verkeersveiligheid. Wij willen jullie allen danken om deze actie te 
ondersteunen.   
 
Kus- en rij zone Stationsstraat  
We willen iedereen danken die de kus- en rij zone goed gebruikt en 
er dus niet parkeert, maar de kinderen vlot en veilig laat uitstappen.  
OPGELET: Wanneer u kinderen met de auto naar school brengt… 
Fietsende kinderen (ook met ouders) schrikken meer dan eens 
wanneer een auto plots de kus- en rij zone verlaat of wanneer 
onverwacht een portier opengaat.  
Daarom onze gouden raad voor automobilisten: 

 Laat kinderen alleen langs rechts uitstappen (zijde van het voetpad) 
 Stap zelf niet uit wanneer dit niet echt nodig is (en kijk vooral goed of er geen 

fietser aankomt wanneer u het portier opent) 
 Let dubbel zo goed op bij het verlaten van de kus en rij zone.  

 
Schoendozenactie 
De schoendozenactie startte op 29 november. Tot 10 december mogen 
schoendozen binnengebracht worden. Samen kunnen we echt het 
verschil maken.  
 
December is …Advent 
Samen met het team hebben we een mooi adventsproject in elkaar 
gestoken waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. We willen er 
samen een warme en gezellige periode van maken. De kerstviering van 
vrijdagochtend kan niet doorgaan. We werken ondertussen een 
alternatief uit onder de vorm van een sterretjestocht of een kerstbezinning.  
 
24 December is halve lesdag 
Op vrijdag 24 december om 12u10 start de kerstvakantie. Om 
12u10 gaan dus alle leerlingen naar huis of naar de naschoolse 
opvang. De kerstvakantie start dus een halve dag vroeger.  
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Belangrijke data 
 
Ma.  29 nov:  Start schoendozenactie 
 
Do 2 dec:  Sinterklaasgebeuren in alle klassen 
 
Do 2 dec:        Ouderraad om 20u00. 
         De uitnodiging voor deze digitale meeting ontving u eerder via mail.  
         Weet dat iedereen welkom is….! 
 
 
Ma 6 dec.:       De sint  is gekomen….  
 
Do 9 dec:  Medisch schooltoezicht 4A (onder voorbehoud)  
 
Vr  10 dec:         Laatste dag inzameling schoendozenactie 
 
Do 16 dec: Medisch schooltoezicht 6B (onder voorbehoud) 
 
Wo 22 dec:  Leerlingen krijgen rapport 2 
 
Vr.  24 dec:         Start Kerstvakantie om 12u10 
 
 
Zo.   9 jan.:     Einde Kerstvakantie 
 
   

 
 


