
a

 
 

 

        

 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 
 
 

1/ Graag uw aandacht voor… 

 

De STRAPdag  van 17 september was weer een groot succes. Proficiat aan alle 
kinderen en (groot)ouders die een inspanning deden om naar school te stappen 

of te trappen.  
De ganse dag door was er van alles te beleven en dit dankzij de grote inzet van 
de 6de klassers. Bedankt juf Tess en juf Annelore om dit in goede banen te leiden 

. 
 

Laat ons onthouden om het hele schooljaar door te strappen, dat is gezond 
en goed voor het milieu!  
Wil a.u.b. het dragen van een fluohesje (en de fietshelm voor de fietser) 

aanmoedigen?  We verwachten dat elk kind dat te voet of met de fiets naar 
school komt, dit hesje draagt. Wie er geen heeft, mag gerust langs het 

secretariaat passeren om er een af te halen. Als er klasuitstappen gepland zijn, is 
het fluohesje verplicht. Bij fietsuitstappen is eveneens de helm verplicht, ook 
voor de begeleiders! Indien je niet over een fietshelm beschikt, kan je op 

school een helm gebruiken. Het is aangewezen om het hesje en de helm van je 
kind(eren) te naamtekenen. 

 
      ***** 

 
Via onze website kan je alle nieuwtjes van onze school volgen (die vind je bij 
‘Nieuws’ bovenaan rechts en bij ‘Laatste nieuwtjes’). Ook via Gimme krijgen 

jullie informatie en foto’s doorgestuurd. Mocht je hierbij problemen hebben, 
gelieve contact op te nemen met ann.vdb@leernest.be.  

 
 
      ***** 

 
Noteer alvast zondag 24 oktober in jullie agenda! Samen met het oudercomité 

van onze school organiseren we een ontbijtactie. Dit jaar verwennen we jullie 

graag met een heerlijke ontbijtbox voor het hele gezin. De opbrengst van deze 

ontbijtactie zal integraal besteed worden aan de verfraaiing van de speelplaats 

van de kleuter- en lagere school. Meer informatie volgt maandag. 

 
      ***** 
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We willen verder groeien naar een afvalarme school met minder PMD en 

restafval. Ook dit schooljaar worden enkel nog drinkbussen, herbruikbare 
doosjes en brooddozen toegelaten op onze school, zo willen we samen bouwen 

aan een beter milieu. Vergeet niet om ze te naamtekenen. Let er ook op dat de 
drinkbussen goed kunnen sluiten of in een afzonderlijk vakje een plaats krijgen 
in de boekentas. 

 
Momenteel hangen er aan de kapstok, buiten op de grote speelplaats, heel wat 

jassen en truien. Deze zijn op zoek naar hun eigenaar. Gelieve je kind(eren) 
erop te wijzen deze mee te nemen naar huis. Einde van het vorige schooljaar 
hadden we drie volle tafels gevonden voorwerpen (kledij, doosjes,…) die niet 

genaamtekend waren. Deze bleken van ‘niemand’ te zijn… Alle kinderen kregen 
nochtans de kans om samen met de leerkracht hun gerei uit te zoeken.  

De kinderen krijgen ook dit schooljaar de kans om op het einde van elke 
maand hun gerei uit te zoeken en mee te nemen. Voor een vakantieperiode 
worden de gevonden voorwerpen uitgestald aan de schoolpoort. Wat daarna nog 

overblijft en niet genaamtekend is, komt in een zak terecht en schenken we aan 
een goed doel of brengen we naar de kringloopwinkel. 

  
Woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen, gelieve dan geen koekjes mee te 
geven. Graag met je kind(eren) bespreken om het fruit op te eten, eventueel de 

portie aanpassen aan je kind(eren), zodat het (volledig) stuk fruit niet in onze 
fruitcontainer moet belanden.  

Lege batterijen kan je nog steeds meegeven met je kind(eren).  
 
Dank voor jullie bereidwillige medewerking! 

 
 

      ***** 
 
Indien je contact wil met het VCLB kan je op de themabrief, in het heen- en 

weermapje of in de agenda van je kind een groene sticker vinden met de 
contactgegevens. 

 
    

      ***** 
 
Quarantainemaatregelen  

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 

27 september deze regels voor testing en quarantaine:  

 Na een melding van een positief getest kind, neemt de school contact op 

met het CLB. De meldingen komen terecht bij het Vlaams call center. 

 Het is aan het Vlaamse call center om de ouder op te bellen en de 

informatie te geven. Bij een besmetting binnen het gezin is het ook het 

Vlaamse call center dat de informatie geeft. Wij kunnen niet tussenkomen, 

noch aanvullen of nakijken. 



 Bij een hoog risico contact op school moeten de leerlingen een 

(kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat 

op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.  

 Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — 

en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft 

plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoog risico 

contact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. 

Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie 

meteen uit quarantaine. 

 Op school worden de ouders van de betrokken klas via mail op de hoogte 

gebracht  met een brief vanuit het CLB waarin beschreven staat of het om 

een laag of hoog risico contact gaat.  

 
Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen 

 Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de 

regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. De 

mondmaskerplicht vervalt. Dat betekent dat leerlingen en 

onderwijspersoneelsleden geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook 

niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat 

personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. 

Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren. 

 Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende 

aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende 

ventilatie blijft essentieel als ‘verdedigingslinie’ om besmetting te 

voorkomen. 

***** 

 

De activiteitenkalender wordt per maand doorgestuurd. Mocht je vragen 

hebben hierover, neem dan gerust contact op via directie@leernest.be.  
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2/ Welke activiteiten staan er op onze agenda? 

 

 

Datum Activiteit Doelgroep 

Za 2 oktober Eerste Communie 
(11.00) 

Communicantjes, ouders, 
broers/zussen en 

grootouders zijn welkom 

  Di 5 oktober Dag van de leerkracht  Alle leerkrachten 

 

Di 12 oktober Zwemmen 2de, 3de , 5de  en 6de leerjaar 

 

 

Vr 15 oktober 
 

 

Rapport + Welbevindingsrapport 
 

 

Lagere school 

Do 21 oktober Boerderijbezoek  3de kleuterklas en 1ste 
leerjaar 

Vrij 22 oktober Dag van de jeugdbeweging: 
laat je uniform zien! 

 

Alle leden van een 
jeugdbeweging 

Zo 24 oktober Ontbijtactie door oudercomité 

 

Alle ouders en 

sympathisanten 
 

Di 26 oktober  Zwemmen  
(opgelet verandering: voor het 
1ste GEEN zwemmen, WEL voor 

het 3de ) 

2de, 3de, 4de en 5de leerjaar 

Van za 30 okt  

t.e.m. zo 7 nov 
 

 

Herfstvakantie 

 

Vrijaf voor iedereen! 

 


