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Infoavond

Op de placemat stond het schoolfeest op 22 mei, maar het schoolfeest
gaat door op zaterdag 21 mei. Het schoolfeest is steeds op
een zaterdag.

Door de huidige plaatselijke situatie (hier op
school) willen we extra waakzaam zijn en
dus bijkomende maatregelen nemen.
De situatie van vele kinderen die in
quarantaine zijn is niet gunstig.
Het bemoeilijkt de schoolwerking, de situatie
en het gepuzzel thuis, maar vooral voor de
kinderen is het niet fijn.
Om de risico’s te beperken willen we de
contacten minimaliseren.
In samenspraak met de preventieadviseur
werd beslist dat we de infoavond niet fysiek
laten doorgaan.
De leerkrachten zullen op de dag van de
infoavond (lager: 9 sept. - kleuter: 16 sept.) de
informatie (klaswerking, afspraken,
leerinhouden…) doorsturen.
Daarnaast wordt de algemene informatie
van de school - en zorgwerking
doorgestuurd. Dit zoals vorig jaar.
Uiteraard hadden we jullie graag deze of
volgende week ontvangen voor de
ouderavond.
De verbondenheid met de ouders vinden
we zeer belangrijk, maar de veiligheid
stellen we steeds voorop.

De klasfoto’s zijn verplaatst van 15 september naar
woensdag 6 oktober (door de fotograaf, Photobizz + hopend dat alle
kinderen dan aanwezig kunnen zijn).

Covid - situatie
Op school zijn er heel wat kinderen in quarantaine. Dit door verschillende
situaties.
In de voor - en naschoolse opvang, Sloeber is er een clusterbesmetting en
positieve test van een begeleidster, waardoor kinderen in quarantaine
moeten.
De ouders van de kinderen die een hoog-risicocontact hadden werden
gecontacteerd door de Sloeber en contact tracing.
We doen ons best om elke situatie (die heel verschillend kan zijn) goed op
te volgen.
Als school zijn we op de hoogte van alle betrokken kinderen
(tot op vandaag) en de testdagen.
We vragen om contact op te nemen met de leerkracht(en) en directie om
het resultaat te laten weten, zodat we weten wanneer de kinderen terug
naar school kunnen komen. Gelieve ook het afwezigheidsattest of
getuigschrift van quarantaine door te sturen
In het derde leerjaar is er één leerling positief getest. Deze ouders werden
zondag ingelicht met een brief vanuit CLB (laagrisico). Vandaag namen
we extra maatregelen voor deze klas (speeltijden apart, middagpauze in
de klas…).
We volgen de situatie op en houden jullie verder op de hoogte moest er
iets veranderen.
Dit zijn de maatregelen voor het kleuter & lager onderwijs:
Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd geval van COVID-19 is, worden de andere kinderen in de klas, evenals de leerkracht beschouwd als contactpersonen met een laag
risico.
Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, zullen de leerlingen van zijn/haar vaste
klas meestal hoog-risico contacten zijn. De leerkracht loopt immers rond, kan niet steeds
afstand houden en mondmaskers zijn in de lagere school niet aangeraden. Indien een gedetailleerde risico-analyse wel mogelijk is, worden alleen kinderen met een blootstelling van
meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m afstand beschouwd als hoogrisicocontacten.
Kinderen mogen na een laag-risico contact verder naar school gaan en deelnemen aan andere activiteiten. Ze moeten contact vermijden met personen met een hoog risico op ernstig
verloop van COVID-19 (bv. grootouders).

Bedankt voor jullie begrip!

‘Ik zorg voor mezelf en
de ander’
Dit is één van onze slogans op school die
de kinderen goed kennen.
De huidige situatie is nog steeds niet
rooskleurig.
Mogen we vragen om de maatregelen
strikt te blijven volgen a.u.b.?
We hopen dat iedereen gezond mag
blijven!

Indien er in een klas meer dan één geval is en de klas was nog niet gesloten, wordt de
procedure gevolgd zoals beschreven in de beslisbomen. Samengevat zal de klas gesloten
worden voor 7-10 dagen indien 2 leerlingen besmet raken binnen de 14 dagen, tenzij het
epidemiologisch onderzoek uitwijst dat de besmettingen waarschijnlijk buiten de klas werden
opgelopen (bv. via besmette huisgenoten).

Als school nemen wij bij een besmetting steeds contact met het CLB.
Het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid nemen steeds de
beslissingen bij besmettingen. Als school doen wij ons uiterste best om de
verspreiding te beperken/vermijden, de nodige stappen en communicatie
uit te voeren, maar zetten ons vooral in op het onderwijs voor jullie/onze
kinderen.
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Fruit op school
Op woensdag wordt er telkens fruit
bedeeld voor iedereen. De kinderen mogen
zeker ook zelf (nog) een stukje
fruit meebrengen. Koekjes worden
niet toegelaten op woensdag.
Vrijdag is het ook fruitdag. Dan kan er een
fruit mee van thuis.
Bedankt voor de medewerking!

Bebat
Op school zamelen we batterijen in. Geef gerust de batterijen mee met jullie zoon/dochter.
Graag in een zakje of doosje. We mogen enkel nog kleine batterijtjes verzamelen. Normaal gezien
ontvingen jullie thuis een doosje om batterijen te verzamelen. Als het niet door het gaatje in het
doosje kan, mogen we ze niet verzamelen.
Met de inzamelactie kunnen we punten verdienen en sparen voor didactisch materiaal.
Alvast bedankt!

Schooltuin
Heel erg bedankt aan de (groot)ouders die in de vakantie hielpen met het onderhoud van onze schooltuin!

