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Belangrijke data: 

❖ Maandag 6 december: Sinterklaas op school.  

❖ Vrijdag 24 december: halve dag school!!  (naschoolse opvang tot 15:00) 

 

 

 

 

    Corona nieuws 

Het gaat niet zo goed met de besmettingen in het onderwijs. Leerlingen van het basisonderwijs zijn 
niet ingeënt waardoor quarantaineperiodes niet uit te sluiten zijn.  
We proberen met de school de richtlijnen zo goed mogelijk te volgen, voorzichtig te zijn en afwezige 
leerkrachten te vervangen zodat we de klassen maximaal kunnen openhouden. Helaas kunnen we 
niet voorspellen hoe alles nog verder zal evolueren maar we hopen op het beste.  

Wanneer communiceren wij?  

- Een leerling/kleuter in de klas van jouw kind test positief. 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief ‘verhoogde waakzaamheidsbrief’. 

- Een 4de leerling/kleuter in de klas van jouw kind test positief in 7 dagen tijd. 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief ‘noodrem’ en de klas gaat voor 7 

dagen in quarantaine.  

- Een leerkracht kleuter test positief. 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief ‘noodrem’ en de klas gaat voor 7 

dagen in quarantaine.  

- Een leerkracht lager test positief, heeft een mondmasker gedragen en afstand gehouden 

van de kinderen. 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief ‘verhoogde waakzaamheidsbrief’. 

- Een leerkracht lager test positief en heeft de afstand tussen de kinderen niet kunnen 

bewaren. 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief ‘noodrem’ en de klas gaat voor 7 

dagen in quarantaine.  

- Een leerkracht is voor langere tijd afwezig wegens ziekte of quarantaine 

De ouders van de betrokken klas ontvangen een brief met gepaste info over de mogelijke 

opvang van de klas.  

 

Door het toenemen van de besmettingen binnen de school vragen wij verhoogde waakzaamheid bij 

volgende symptomen: 
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- Koorts 

- Hoesten of moeilijk ademen 

- Verkoudheid (snotneus, vaak niezen en kuchen) EN andere klachten zoals spierpijn, 

vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust 

- Vermindering van reuk- en smaakzin 

 

Gelieve je kind bij deze symptomen thuis te houden en contact op te nemen met de huisarts.  

Breng de school én de leerkracht bij afwezigheid of testuitslagen op de hoogte. Dit is essentieel om 

onze kinderen  en leerkrachten maximaal te kunnen beschermen.  

Alvast bedankt om samen de school veilig te houden.  

Wij volgen de veranderingen op de voet. De kans dat er volgende week nog nieuwe richtlijnen komen 

voor het basisonderwijs is groot. We houden jullie op de hoogte!  

Annuleren activiteiten 

Jullie hadden het waarschijnlijk wel al voelen aankomen maar de 
wintermarkt van donderdag 16 december zal helaas niet doorgaan 
wegens de gekende redenen.  

Ook de voordrachtwedstrijd van vrijdag 28 januari wordt geannuleerd 
en naar alle waarschijnlijkheid verplaatst naar een later moment dit 
schooljaar. We houden jullie alvast op de hoogte! 
 

Halloweenfuif  

De Halloweenfuif was een groot succes! Ondanks dat corona steeds dichterbij kwam en een aantal 
aanpassing nodig waren, was het een heel erg aangename en gezellige avond. 
Groot en klein deden flink hun best om verkleed te komen. Gelukkig zat het weer goed mee want de 
griezeltocht was voor het eerst helemaal buiten. De papa’s en mama’s van de organisatie hebben er 
een waar spektakel van gemaakt! Ook de kinderen van het 6de leerjaar schitterden in dit griezelig 
tafereel.  
Een welgemeende, grote dank aan onze ouderraad om er ook dit jaar een fantastische editie van te 
maken! 

Steun onze school 

 

Wist je dat je de school kan steunen bij het aankopen van al je online Sint en 

kerstcadeautjes? 

• Ga naar trooper.be  

• Tik ‘De vogelzang’ in en je komt op de pagina van onze school 

• Klik de website aan waar je wil gaan shoppen en doe je aankopen. 

Zonder extra te betalen sponsor je onze school!!  

Alvast bedankt! 


