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TITELTJE
"LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO
EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM
AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT
ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. 

VOORWOORDJE

"En ja hoor... nadat onze directeur haar
engagement verklaarde voor Operatie
Proper, deden ook ALLE leerlingen en
leerkrachten op onze school dat!
In elke klas werd alles nog eens uitgelegd,
zo weet iedereen weer wat "OPERATIE
PROPER" betekent! één voor één gaven de
kinderen en juffen hun
handtekening/duimpje als teken van hun
engagement. HOERA! 

.

Op donderdag 2/12 komt Sinterklaas bij ons op
school langs. Kinderen die in het thema willen
verkleed zijn, mogen dit zeker. Het spreekt ook
voor zich dat we op die dag de
veiligheidsvoorschriften zo goed mogelijk te
respecteren. We kijken al uit naar zijn komst!

OPERATIE PROPER

WELKOM SINTERKLAAS!

SAFETY FIRST
Samen doen we ons best om ook in deze vierde coronagolf onze schoolwerking
zoveel mogelijk te behouden. Dankzij het afstandsonderwijs proberen we de kinderen
die in quarentaine zitten, zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren. 
Wat doen we dat goed samen! We zijn er echter nog niet.

Neem geen risico's. Heeft je kind symptomen of is er iemand in het gezin
hoogrisicocontact, laat uw zoon/dochter thuis tot de tests meer uitsluitsel geven. 

We willen jullie echt bedanken voor het nemen van deze gezamenlijke
verantwoordelijkheden!

Op de volgende pagina vinden jullie de huidige quarantaine- 
maatregelen per 29/11/21. Lees deze goed door! 



Telefonisch met het secretariaat (056/28 54 95)
 Via smartschool met als geadresseerden het secretariaat (Ann-Sophie Verwee), de klasleerkracht en de directie 

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we om uw kind thuis te houden indien het symptomen heeft. Neem dan na uw
telefoontje met de dokter zeker contact met ons op : 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen besmettingen op school en besmettingen buiten de schoolmuren. 

Besmettingen op school/ in de klas. 
Bij een besmetting op school/ in de klas neemt het CLB alles in handen. Zij proberen om, in samenwerking met de directie, alles zo duidelijk
mogelijk te communiceren. 

Quarantaine: 
Als een leerkracht positief test worden alle kleuters/leerlingen van die klas als HR-contact beschouwd. De klas gaat in quarantaine. 
Als een kleuter/leerling positief test worden alle andere kleuters/leerlingen van die klas als LR-contact beschouwd. Er wordt een bericht
gestuurd naar de ouders van de klasgenoten omtrent verhoogde waakzaamheid voor symptomen. 
Zodra er 3 kleuters/leerlingen positief testen op COVID19 in 1 klas binnen 1 week, moet de klas 7 dagen gesloten worden. 
Enkel kinderen met een geldig herstelcertificaat (die in de voorbije 180 dagen hersteld zijn van corona) kunnen naar school komen. 

Afstandsonderwijs 
Kleuters: De klasjuf neemt via smartschool contact met jullie op om af te spreken wanneer een werkbundel op het secretariaat kan worden
afgehaald. 
Lagere schoolkinderen: Vanaf de 2e dag wordt afstandsonderwijs georganiseerd. De klasleerkracht neemt dan via smartschool contact
met jullie op om af te spreken wanneer de boeken (en taken) op het secretariaat kunnen worden afgehaald. Er wordt online onderwijs
voorzien voor een aantal lessen. 

Besmettingen buiten de schoolmuren 
Bij een besmetting in de thuiscontext, via hobby’s, verjaardagsfeestjes … neemt het callcenter alles in handen. 

1. Wie buiten de schoolmuren in contact kwam met een besmet persoon, wordt als HR-contact beschouwd. 
Dit betekent dat uw kind in quarantaine moet tot een negatieve PCR test kan voorgelegd worden. 
Belangrijk: een zelftest of snel-test is niet geldig! 

2. Besmetting binnen het gezin 
• U laat uw kind testen : 
Als een gezinslid besmet is, moet uw kind 10 dagen in quarantaine met het hele gezin. Deze quarantaine kan niet 
opgegeven worden door 1, noch door 2 negatieve testresultaten (PCR). Dit betekent dat de volledige duur van 10 
dagen gerespecteerd moet worden. ! Quarantaine kan ook langer dan 10 dagen duren als de besmetting van een 
gezinslid pas later wordt aangetoond. Volg hier steeds de richtlijnen van het callcenter of dokter. 

• U laat uw kind niet testen : 
Als een gezinslid besmet is, dan duurt de quarantaine voor een niet-getest kind : de volledige isolatieperiode van het gezinslid verlengd met
10 dagen quarantaine. Als het besmette gezinslid zich volledig kan isoleren (bv. het gezinslid verlaat tijdens de isolatieperiode) dan duurt de
quarantaineperiode tot 10 dagen na het laatste contact. 



Geen saaie wintervakantie dit jaar, maar uren lees-, knutsel- en speelplezier
met het aanbod speel- en leerboeken van uitgeverij Averbode. Voor elke
leeftijd is er een aangepast aanbod.
De wintervakantieboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes,
raadsels ...Perfect voor twee weken winterpret!
Per stuk kosten ze 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. EN...
ze worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop:
www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau            
Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke schoolcode 064072 als
promotiecode, zo steun je in één klap ook nog onze school. 

Meer dan ooit willen we genieten van de warmte en
gezelligheid tijdens de kerstperiode. We willen onze school
dan ook graag helemaal versieren! We haalden onze
inspiratie dit jaar bij kunstenaar Andy Warhol. Vanaf
volgende week zal je 's morgens regelmatig een tafel op
de speelplaats zien staan, waar je samen met de kinderen
kerstballen kan inkleuren met glas/stickerverf. Ook in de
klas zullen de kinderen hier aan meewerken. We zullen alle
kerstballen verzamelen en ze samenhangen tot kunstige
kerstbomen. Met nog wat extra lichtjes erbij, wordt dit
zeker een succes. We zijn nu al benieuwd naar het
resultaat!

VERSIEREN JULLIE MEE?

VAKANTIEBOEKEN

http://www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau



