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Nieuwjaarswens 
Vanwege het ganse team wil ik ieder van jullie een deugddoend ‘nieuw jaar’ wensen 
met op de eerste plaats een goede gezondheid. De voorbije 18 maanden mochten we 
ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid en de bijhorende gezondheidszorg is. 
Verder wens ik dat 2022 een jaar mag worden waar school en ouders mekaar steeds 
vaker en beter kunnen ontmoeten en we ‘samen’ school maken.  
 

Corona 
Vanuit de overheid werd beslist om de maatregelen die geldig waren in de periode voor 
de kerstvakantie ook verder te zetten na de kerstvakantie. Geen versoepelingen, ook 
geen ‘verstrenging’.  

- Zo blijven we binnenskamers maximaal de klasgroepen scheiden en passen 
onze zorgwerking, zwemroosters,… aan en werken maximaal in ‘klasbubbels’. 

- Alle leerlingen dragen ook nu (nog) vanaf het eerste leerjaar een 
mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen 
als laagrisicocontacten.  

- Kinderen in de klas zitten zo véél mogelijk op vaste plaats wanneer de 
onderwijsleeractiviteit dit toelaat. 

- Tutorlezen blijft opgeschort. Dactylo wordt nog één week opgeschort en we 
werken een nieuwe planning uit. De betrokken leerlingen en hun ouders brengen 
we komende week op de hoogte. 

- We blijven inzetten op ventilatie en handhygiëne. CO²-meters zullen in de maand 
januari in alle klassen geplaatst worden. 

- Kinderen die ziek zijn (of symptomen vertonen), blijven thuis. 
- Nieuw: Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige 

klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 
- Nieuw: Het regelmatig (wekelijks) gebruik van zelftesten wordt aanbevolen. 

 

Rapporten en oudercontacten 
Op dinsdag 11 januari krijgt uw kind het kerstrapport mee. We nemen dan ook graag de 
tijd om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Jullie kregen hiervoor reeds een 
uitnodiging voor de kerstvakantie. We organiseren deze oudercontacten online of 
telefonisch. We blijven het erg belangrijk vinden om jullie als ouders goed te informeren 
over de ontwikkeling van zoon- of dochterlief.  
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Shoe-box actie 
Ook dit jaar zamelden we met zijn allen opnieuw vele schoendozen in, 
vol lekkers en leuke kaartjes! Door de verantwoordelijke organisatie 
werden dit jaar maar liefst 863 Shoeboxen uitgedeeld. Door hun inzet 
konden zij heel wat kansarmen, thuislozen en mensen die anders geen 
kerstgeschenk zouden krijgen, alsnog een warme Kerst bezorgen. 
De warmte en vriendschap die zij op die manier mogen ervaren, wensen we graag aan 
iedereen voor 2022!  
 

Wijzigingen na de kerstvakantie 
Juf Marleen (onze zorgjuf) zal na de kerstvakantie het werk niet hervatten omwille van 
medische redenen. We wensen haar alvast een spoedig herstel toe. 
Zij wordt vervangen door juf Karolien. Juf Karolien brengt haar ervaring mee als 
logopediste en wordt als zorgjuf ingeschakeld in de begeleiding en opvolging van 
leerlingen met specifieke leerachterstanden. We wensen juf Karolien alvast een fijne 
start toe! 
 

Veiligheid rijen 
Een warme oproep naar alle ouders om kinderen niet vroegtijdig uit een rij te halen, 
maar de kinderen op te wachten bij het eindpunt van de rij. We vragen dit om onveilige 
toestanden te vermijden. Als we hier allen aandacht voor hebben, werken we samen 
aan een veilig ‘rijgebeuren’. 
 
  

Belangrijke data 
 

 
Ma 10 jan Eerste schooldag van 2022! 
Di 11 jan Rapport 
Do 13 jan Medisch onderzoek 4B 
Wo 26 jan pedagogische studiedag: vrije dag voor de lln 
Vr 28 jan uitstap 3de leerjaar: Speelgoedmuseum 
 
 
 
 


