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NIEUWSBRIEF januari 2022

Graag uw aandacht voor…
Bewaar wat fijn is.
Of het nu groot of klein is.
Hou vast wat raakt.
Laat los wat niet gelukkig maakt.
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2022 wil ik u allen, ook in naam van het
voltallig schoolteam, van harte een gelukkig nieuwjaar vol positieve,
liefdevolle momenten toewensen.
Moge u het geluk hebben om in goede gezondheid het jaar 2022 door te
brengen.

*****
Bij het begin van het schooljaar werden fluohesjes uitgedeeld aan alle kinderen.
Doch stellen we vast dat die niet altijd worden gedragen. Mogen we u vragen om
dit aan te moedigen? We verwachten dat elk kind dat te voet of met de fiets
naar school komt dit hesje draagt, zeker in deze donkere periode van het jaar
waar gezien worden heel belangrijk is voor de veiligheid van uw kind(eren).
Graag de hesjes naamtekenen! Mocht uw kind zijn/haar hesje kwijt zijn, aarzel
dan niet om op het secretariaat langs te gaan en een nieuw te vragen.
*****
Er kwamen regelmatig meldingen binnen dat er opnieuw luizen zijn. Graag
willen we in 2022 starten zonder deze kriebelbeestjes. Mag ik daarom vragen
indien u een brief hieromtrent ontvangt, deze goed te lezen en het strookje
ingevuld mee te geven? Hartelijk dank voor uw medewerking.

*****
Het zwemmen wordt deze maand nog opgeschort omwille van de veiligheid, 4
klasgroepen zitten er samen op de bus. We brengen u op de hoogte als we terug
opstarten met de zwembeurten.

Deze activiteiten gaan voorlopig nog door:
- L2 Toneel in Leietheater op di 18/01 met schoolbus (brief volgt)
- L6 Bezoek aan het Beroepenhuis in Gent op vrij 21/01 met openbaar
vervoer (brief volgt)
- Vormselcatechese op school op vrij 28/01 tussen 15.45 en 17.30
Vergeet deze data ook niet!
- Facultatieve verlofdag op maandag 31 januari, vrijaf voor iedereen 
- Pedagogische studiedag op woensdag 9 februari, vrijaf voor alle
kinderen.
*****
Mag ik u vragen dat u steeds de school op de hoogte blijft stellen indien uw kind
positief werd getest? Ook in de voorbije kerstvakantie.
Ik hoop dat we het voor iedereen veilig kunnen houden de komende periode en
rekenen hiervoor ook op uw medewerking.

Opstart na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs de geldende coronamaatregelen van
kracht om de viruscirculatie in te dijken. Deze maatregelen zijn van toepassing
tot eind januari.
100% contactonderwijs


Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100%
contactonderwijs bieden.



Maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke
binnenruimtes (studie, refter, indoor speelruimtes, ...) vermijden.



Vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.



Permanent inzetten op ventilatie.

Een- en meerdaagse uitstappen


Eendaagse uitstappen zijn vanaf 10 januari toegelaten in Vlaanderen en
Brussel conform de regels in de samenleving. Desgevallend kan je gebruik
maken van het openbaar vervoer.



Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort, minstens tot
28 januari. Ook hiervoor is een rechtsgrond voorzien in het federale KB

zodat de annulatiekosten onder de annulatieverzekering kunnen vallen.
Praktijklessen op verplaatsing en stages vallen niet onder deze maatregel.

Gewijzigde test- en quarantainestrategie
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers
van Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf
maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.
Basisonderwijs


Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker
in binnenruimtes. Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB.
Bij het stilzitten in de klas, als er voldoende afstand én voldoende
ventailatie is, mag het mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers
ook af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Dit laat toe
om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als
laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de
kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed
verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.



Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van
de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in
quarantaine.

Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in
quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te
gaan.


De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan
alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te
houden en te laten testen.



De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te
testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan
de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen
worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde
kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de school.
Met vriendelijke groeten
Mevrouw Karin

