
Nieuwe leerl ingen :

Huidige Corona-maatregelen :

       We zi jn bl i j  jul l ie 6 nieuwe leerl ingen voor te stel len.  Juf
       Carla mocht 4 nieuwe kinderen in haar klas verwelkomen :
       Imane, Wiam, Khadija en Rayan. Joseph werd warm onthaald
       in de klas van juf  Nancy en Younes voelt  z ich reeds goed in de
       k las van juf  Trui .  Ik ben ervan overtuigd dat ze zich nu al  goed
       op hun gemak voelen bi j  ons op school.

       Dit  werd door de ministerraad besl ist  :

       -  Wie symptomen heeft,  bli jft  thuis en laat zich testen.
         Wie besmet is,  gaat in isolatie.
         Gebruik regelmatig een zelftest.

       -  Klasquarantaines verdwijnen. Leerl ingen die niet z iek zi jn of
         geen symptomen vertonen mogen naar school.  Als de
         onderwijskwaliteit  niet kan worden gegarandeerd (door
         teveel  afwezige leerkrachten) kan er toch gekozen worden
         voor een sluit ing van een klas wegens overmacht.

       -  Na een hoogrisicocontact binnen het gezin mogen de
         leerl ingen naar school bl i jven gaan. Enkel  als z i j  symptomen-
         vr i j  z i jn.  

       -  We bl i jven maximaal inzetten op de bestaande
         vei l igheidsmaatregelen: venti leren,  mondmaskers vanaf 6 
         jaar en fysieke contacten beperken.    

Sprongklapper
 N I E U W S B R I E F

Beste ouders,

We hebben reeds 3 weken school achter de rug in januari .  Het
waren en zi jn nog steeds woelige t i jden. Heel  veel  kinderen en
leerkrachten raakten besmet,  heel  wat leerl ingen moesten in
quarantaine. . .   Al le leerkrachten geven het beste van zichzelf  om
jul l ie kind zo goed mogeli jk kwaliteitsvol  onderwijs te bieden.
Daarom bl i j ft  het belangri jk om al le maatregelen zo goed mogeli jk
op te volgen.
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OUDERCONTACT

De meeste ouders hebben deze week reeds
contact gehad met de leerkracht om het rapport
van hun kind te bespreken. Leerkrachten die ziek
zi jn zul len hun oudercontact wat later houden. 
Goed contact tussen school en thuis is  nameli jk
van groot belang.  Voor de opvoeding van de
kinderen is het belangri jk dat er tussen school en
thuis zoveel  mogel i jk één l i jn wordt getrokken, op
basis van wederzi jds vertrouwen. Het
oudercontact is  dan ook de ideale gelegenheid om
het leerproces van jul l ie kind te bespreken.

GEDICHTENWEEK

Elk jaar opnieuw worden Vlaanderen en Nederland gedurende één
week ondergedompeld in de wondere wereld van de poëzie.  We
laten jul l ie graag meegenieten van een gedichtje van Nannie
Kuiper.  Mooi toch ?


