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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
Graag uw aandacht voor…

Corona update
Door het verlengen van de herfstvakantie zijn alle quarantaines ondertussen
afgelopen. Daaraan gekoppeld hebben de maatregelen in de maatschappij
het mogelijk gemaakt om de scholen te heropenen vanaf maandag 16

november.
De 4 beschermingsmaatregelen blijven van kracht:


handhygiëne toepassen om verspreiding via contact te vermijden
 aan de ingang van de school zijn geldispensers voorzien
 bij de kleuters worden de handen regelmatig gewassen
 in elke klas van het lager is er alcoholgel voorzien, handen
kunnen ook gewassen worden met water en zeep



afstand houden om verspreiding via druppels te vermijden
 tussen volwassene en kind (behalve bij kleuters)
 tussen volwassenen onderling



een

mondmasker

dragen

om

verspreiding

via

druppels

en

microdruppels (aerosols) te vermijden
 verplicht bij personeel
 niet verplicht noch verboden bij kinderen -12 jaar, indien het
niet correct wordt gebruikt, is het eerder af te raden
(zie bijlage ‘Mondmaskerchecklist’)



zoveel als mogelijk ventileren om microdruppels in de omgeving
te verdunnen
 graag uw kind voorzien van een dikke trui omdat ramen en
deuren regelmatig zullen open gezet worden
 in de nieuwbouw is er een ventilatiesysteem aanwezig dat
wordt onderhouden door een externe firma
 er zijn vier verplaatsbare CO2-meters aangekocht om de
luchtkwaliteit te meten in de klassen

Voorlopig worden er geen warme maaltijden aangeboden. Gelieve dus voor
de lunch boterhammen en een drankje te voorzien.

De pedagogische studiedag die gepland stond op woensdag 18 november
wordt opgeschort naar 2021.

Hierdoor wordt woensdag 18 november

een gewone schooldag.

De burgemeester besliste om voorlopig geen schoolzwemmen meer toe
te laten in het zwembad Palaestra.

Wegenwerken
Momenteel ligt het accent op de omgevingswerken van de school. De
Kloosterstraat wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken. De
werfleider heeft me beloofd dat het straatje vanaf 16/11 terug bereikbaar
zal zijn tijdens de in- en uitstroom. Tijdens de schooluren zal er verder
gewerkt worden en is de Kloosterstraat niet bereikbaar.

Nieuwe kinderraad
In ons LEERNEst waren er verkiezingen in oktober. Dit is de uitslag:

.
Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker.
De Voorleesweek loopt van 21 tot 29 november 2020 en staat in het
teken van ‘ouderbetrokkenheid’. Elke avond een verhaaltje na het
tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke
middag een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf.
Wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken,
daar draait het om!
Hoe meer leesplezier, hoe beter!

