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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

 
  

Graag uw aandacht voor… 

 
 

 
Het virus raast onvermoeibaar verder, het impacteert ons leven, ons werk: telkens andere 

richtlijnen, besmettingen, quarantaine, aanhoudende onvoorspelbaarheid en onzekerheid... 
 

Eerst enkele wijzigingen en belangrijke informatie hierover: 

 

Momenteel zitten er 3 klassen in quarantaine: de peuterklas, de 2de kleuterklas en het 

4de leerjaar. Indien de klas van uw kind op slot gaat, wordt u zo snel als mogelijk op de 

hoogte gebracht. Het verdict kan op alle mogelijke momenten binnen komen. Wij kunnen 

de officiële instanties (zoals het CLB) niet steeds onmiddellijk bereiken. We doen onze 

uiterste best om al dit nieuws duidelijk en zo efficiënt mogelijk te communiceren.  

Mag ik u nogmaals met aandrang vragen om bij dringende gevallen telefonisch contact 

op te nemen met de school? De mailbox wordt bij de start van de dag niet onmiddellijk 

gelezen en door de 4/5 opdracht van mevrouw Karin gebeurt het wel dat een vraag pas 

een dag nadien beantwoord wordt.  

Het bijhouden van afwezigheden en quarantaineperiodes is een hele klus voor de 

leerkrachten. Daarom wil ik u vragen om de afwezigheidsattesten mee te geven  aan of 

digitaal door te sturen naar de betrokken leerkrachten. Mag ik u vragen, indien u dit nog 

niet zou gedaan hebben, de afwezigheidsattesten van uw leerplichtig kind(eren) 

zo spoedig als mogelijk in orde te brengen?  

Als uw kind dit schooljaar reeds positief testte, kan u een herstelcertificaat aanvragen 

bij ‘mijngezondheid.be’. Dit is een soort ‘covid-safe-ticket’ waarmee uw kind terug naar 

school kan komen, indien de klas voor een 2de keer op slot gaat. We vragen u om dit 

certificaat door te mailen naar administratie@leernest.be.  

Het zwemmen wordt tot en met de kerstvakantie afgelast. De kerstviering van 24 

december gaat niet door.  

Het rapport van december zal worden meegegeven op maandag 20 december in plaats 

van vrijdag 17 december. 

Er mogen geen activiteiten met ouders meer plaatsvinden op school t/m eind januari. 

 

 

     ***** 

 

 

 

         Hij komt, hij komt,… 

 

 

 

 

Lieve vrienden van Sint en piet, 

 

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel : 09 282 77 87 

directie@leernest.be 

mailto:administratie@leernest.be


Sinterklaas is dit jaar veel minder overdag te bespeuren, toch is hij druk in de weer. 

Verlanglijstjes, brieven en het boek nog eens nakijken… en ‘s avonds en ‘s nachts mee 

met de pieten op pad gaan zodat ook dit jaar alle kinderen een cadeautje krijgen. 

Jammer genoeg mag hij dit jaar opnieuw niet naar de school kunnen komen maar… hij is 

druk bezig met zijn praatbox-boodschap, speciaal voor alle kinderen van het Leernest.  

Op vrijdag 3 december zullen alle kinderen Sinterklaas en zwarte piet online ontmoeten 

via praatbox, elk in eigen bubbel. 

 

Speculoosgroetjes, 

Regelpiet 

 

***** 

 

Onze ontbijtboxactie heeft € 3401 opgebracht. Dit geld zal gebruikt worden voor de 

verfraaiing van de speelplaatsen. We houden jullie zeker op de hoogte! 

 

De Beestige Run van 29 oktober bracht € 4991 op. Hierdoor kunnen we de prijs van de 

schoolreizen op het einde van dit schooljaar met ruim € 15 verminderen.  

 

Graag willen we iedereen bedanken voor de steun! 

 

      ***** 

De kerstvakantie start op vrijdagmiddag 24 december om 11.50. 

Er wordt geen opvang voorzien op school door de Duizendpoot. Gelieve uw kin(eren) die 

middag af te halen.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Van 24 dec  
t/m  

9 jan  
 

 
Geniet van de kerstvakantie en van de feestdagen!  
 

 
 

Graag tot maandag 10 januari 2022 

 


