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Corona update 
Ook in deze nieuwsbrief kunnen we niet om Corona heen. Het virus heeft immers op dit 
moment een enorme impact op ons schoolgebeuren. Zo tellen we op het moment van 
dit schrijven 6 ‘zieke’ leerkrachten en een nog ongekend aantal leerlingen. De kans dat 
we klassen dienen te sluiten om organisatorische redenen vergroot. We hopen dat het 
goed opvolgen van huidige regels dit kan voorkomen. 
 
Ik geef nog graag eens een overzicht van de huidige regels: 
- Leerlingen die ziek zijn of ziektesymptomen vertonen blijven thuis.  
 
 
 
 
 
- De noodremprocedure, waarbij de volledige klas in quarantaine wordt geplaatst, 
vervalt. Klassen of scholen kunnen nog overgaan tot afstandsonderwijs om 
organisatorische redenen. 
- Leerlingen die besmet zijn met het virus dienen in isolatie te gaan en de 
voorgeschreven periode volledig uit te zitten. 
- Leerlingen mogen na een hoog risico contact (HRC) binnen het gezin naar 
school blijven gaan, wanneer ze geen symptomen hebben. Deze uitzondering geldt 
enkel voor het onderwijs. Voor hobby’s dienen zij wel de quarantaineregels te volgen. 
- Als school blijven we inzetten om klasgroepen binnenskamers maximaal 
gescheiden te houden, zolang dit organisatorisch mogelijk is. We schakelen hiervoor 
alle beschikbare personeelsleden in. 
- Al onze lokalen zijn op dit moment voorzien van een CO²-meter zodat we de 
luchtkwaliteit kunnen bewaken en monitoren. 

 
Dikke Truiendag 

 

Op donderdag 17 februari nemen we als school opnieuw deel 
aan de “Dikke Truiendag” en zetten wij de verwarming op school 
wat lager. En de dikke trui is actueler dan ooit! Omdat we in deze 
coronatijden binnenruimtes goed verluchten en ventileren, staan 
ramen en deuren vaak open. We kleden ons dus best goed.  
Een dikke trui is goed, wat nog slimmer is : Kleed je in ‘laagjes’. 
Zo wordt een dikke trui ook een slimme trui! 
De verwarming met één graad verminderen, bespaart 6% 
energie en CO². Niet één dag per jaar, maar het hele jaar door! 
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Eigen schoolaccount ? 
Wist je dat… Onze leerlingen van 5 en 6 de komende weken een eigen schoolaccount 
krijgen?! Zo willen we als school mee evolueren in de verder digitaliserende 
maatschappij en bieden we extra ondersteuning en mogelijkheden voor online 
afstandsonderwijs. De leerlingen krijgen hierover een ICT-module op maat in de klas. 
#letsgodigital 

 
Juf Marleen 
Vanaf 1 februari gaat juf Marleen op pensioen. Door de huidige 
maatregelen is een groot feest niet mogelijk, maar dat zal ons niet 
beletten om juf Marleen eens goed in de bloemetjes te zetten. 
Langs deze weg wil ik haar uit naam van het ganse team en véle 
kinderen nogmaals bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren 
heeft gerealiseerd voor de kinderen, voor de leerkrachten, voor de school.  
We nemen afscheid van een ‘warme’ collega. 

 
Belangrijke data 
 

Do  3 feb 1ste en 2de leerjaar naar Cinema Plaza. 
   Schoolfilm ‘de BuurtSpion’ 
 
Do  3 feb medisch onderzoek 4C 
 
Do  10 feb CLB geeft meer uitleg in klassen 6de leerjaar over overgang      
                                secundair onderwijs 
 
Wo 16 feb 6de leerjaar op bezoek in Snor 
 
Do 17 feb Dikke truiendag 
 
Do 17 feb 2de leerjaar toneel Snor 
 
Do  24 feb Rapport 3 
 
Vr 25 feb Carnavalsfeest  
 
Ma  27 feb Start   krokusvakantie 
 
Vr 4 ma laatste dag krokusvakantie 
 
 
Opmerking: alle activiteiten worden coronaproof georganiseerd volgens de huidige 

maatregelen. Daar mag u op rekenen   


