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Warme dagen.
Nu het buiten guur en koud wordt,
wensen we jullie warme dagen.
De warmte binnen met de feestdagen in je eigen kleine bubbel.
De gloed van een kop koffie, een mok chocomelk
of een borrel na een stevige winterwandeling.
De warme wensen van familie en vrienden,
die we nog niet mogen vastpakken maar wel voelen.
De stralen van kerstverlichting in de straat.
De vele warme initiatieven om mensen aan te halen en
niet te vergeten.
We eindigen 2020 in bijzondere omstandigheden.
2021 wordt wellicht beter.
Wij wensen jullie alvast warme dagen en een gelukkig nieuwjaar.

Luifel lagere school
Op maandag 04 01 ’21, dinsdag 05 01 ’21 en woensdag 06 01 ’21 wordt er een
nieuw afdak geplaatst aan onze lagere school (zie tekening).
De uitvoering van deze werken brengen toch wat praktische ongemakken met
zich mee.
Voor de veiligheid van de kinderen spreken we het volgende af:
 Alle kinderen komen de speelplaats op via de poort aan de kleuterschool of
het kleine poortje aan de voor- en naschoolse kinderopvang.
 De grote poort aan het bureel van de directeur geeft GEEN TOEGANG
tot de speelplaats zolang de werken worden uitgevoerd.
 De zone tussen de kerk/Loweta en de lagere school wordt gereserveerd
voor de bouwfirma.
 De school zal op de speelplaats een veiligheidszone afbakenen met
nadarhekken.
 Op het einde van de schooldag, zowel ’s middags als ’s avonds, zullen de
kinderen die de thuisrij van de Weg naar Opoeteren nemen, begeleid
worden door de leerkrachten.

Vakantie in het buitenland
Moeten reizigers in quarantaine of getest worden bij terugkeer
uit het buitenland?
Het wordt nog steeds iedereen aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven om eventuele
besmettingen van het coronavirus te voorkomen, maar mocht je tijdens deze
kerstvakantie toch willen reizen dan hier enkele maatregelen waarmee rekening dient
gehouden te worden.
België geeft alle landen een kleurcode. Zo weet jij of het veilig is om te vertrekken naar
het buitenland.
 Code groen: reizen is mogelijk
 Code lichtoranje: reizen is mogelijk mits voorwaarden
 Code oranje: verhoogde waakzaamheid
 Code rood: Reizen zijn ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten OF
sommige van deze landen staan reizigers uit België niet toe.

-

Er is geen test nodig voor personen zonder ziekteverschijnselen die terugkeren uit
groene en oranje zones;
Voor reizigers zonder ziekteverschijnselen uit een rode zone en die via het
zelfevaluatiedocument als hoog risico contact beschouwd zijn, gelden dezelfde
richtlijnen voor testen en quarantaine als voor hoog risico contacten;

-

Kinderen <6 jaar moeten niet getest worden maar wel de quarantaine respecteren;
Tijdens 14 dagen na terugkeer moeten de personen waakzaam zijn voor het
eventueel verschijnen van symptomen en indien ze aan de definitie van een mogelijk
geval voldoen, moeten ze zo snel mogelijk getest worden.

Keer je terug naar België ?
-

-

Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in
België;
Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op
corona;
Krijg je een sms ? Je hebt een hoog risico op corona. Je gaat in quarantaine. Dit is
verplicht als je uit een rode zone komt. De sms bevat een code waarmee je je kan
laten testen;
Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.

Steunactie Haïti
In november/december organiseerden we de actie ‘Fruit voor Haïti’.
We verkochten mandarijnen i.s.m. boerderijwinkel-ijsspecialiteiten Tievishoeve.
Met deze actie willen we het weeshuis OSJOSMA in Haïti een financieel duwtje in de rug
geven.
Dank zij jullie steun mochten we € 310,- schenken aan OSJOSMA.

Kalenders ouderraad
Ook dit jaar heeft de ouderraad een
schoolkalender uitgebracht, editie 2021!
Met de opbrengst van de kalenderverkoop zullen ze
de school en jullie kinderen een extra duwtje in de rug kunnen geven.
Zo heeft de ouderraad met de opbrengst van vorig jaar o.a. de school kunnen
ondersteunen in de aankoop van tablets en extra CO2-meters om de leerkrachten en jullie
kinderen een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen.
Ook heeft de ouderraad voor alle kinderen een flesje desinfectiegel (100 ml)
aangekocht.

Dit schooljaar zijn er weer een aantal nieuwe kleuters aan onze school gestart.
Wij wensen hen een fijne schooltijd!

Activiteiten
Januari 2021
Maandag 04 01
Instap nieuwe kleuters
Maandag 18 01
Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar
Maandag 25 01 – vrijdag 29 01 Vogeltelweek
Februari 2021
Krokusvakantie van maandag 15 t/m zondag 21 februari 2021
Maandag 22 02
Instap nieuwe kleuters
Vrijdag 26 02
Schoolfotograaf
Maart 2021
JEUGDBOEKENMAAND
Woensdag 10 03
Pedagogische studiedag
April 2021
Paasvakantie van maandag 5 april 2021 t/m zondag 18 april 2021.

Ná de kerstvakantie werkt de school verder in code oranje.
Onze school blijft volledig open.
De kinderen kunnen voltijds naar school blijven komen vanaf maandag 4 januari ’21.
Alle buitenschoolse activiteiten werden geannuleerd.
Enkel essentiële derden zijn welkom op school.
De kinderen worden aan de schoolpoort afgezet en afgehaald.
De ouders dragen een mondmasker.
Ouders die door omstandigheden hun kind(eren) te laat naar school brengen, melden zich
eerst aan op het secretariaat.
Gelieve eerst aan te bellen.
Onze leerkrachten dragen buiten een mondmasker.

We wensen alle kleuters,
leerlingen, ouders,
leerkrachten en directie
sfeervolle kerstdagen
en een 2021 vol geluk!

Kerstmis in onze kleuterschool

