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Editie januari 2022
Beste ouders,
Bij een nieuw jaar horen wensen
van gezondheid en geluk
voor jullie lieve mensen
mij dierbaar stuk voor stuk.
In naam van het schoolteam wens ik jullie
een gezond en succesvol 2022.
Carine Favoreel
Directeur

Kalender tweede trimester
vrijdag, 28 januari 2022
week van maandag, 31 januari 2022
maandag, 31 januari 2022
vrijdag, 4 februari 2022
zondag, 13 februari 2022
van woensdag, 23 februari t.e.m. vrijdag, 25
februari 2022 (*)
donderdag, 24 februari 2022
van maandag, 28 februari t.e.m. zondag, 6
maart 2022
maandag, 7 maart 2022
donderdag, 31 maart 2022
van maandag, 4 april 2022 t.e.m.
paasmaandag, 18 april 2022

rapport 2
oudercontact
schoolfotograaf
doe-dag 6de leerjaar
Valentijnsontbijt
zeeklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar
karakterrapport
krokusvakantie
instap peuters geboren t.e.m. 7/09/2019
rapport 4 - oudercontact
lentevakantie

(*) onder voorbehoud van de veiligheidsmaatregelen corona

Rapport en oudercontact

Door de vele afwezigheden van zowel personeel als
leerlingen, stellen we toetsen en rapporten nog even uit.
We willen nog even de tijd nemen om de kinderen - die
vaak afwezig waren - bij te werken.
De leerlingen krijgen hun rapport ten laatste mee in de
laatste week van januari.
De leerkrachten organiseren dan oudercontacten, hetzij
digitaal, hetzij fysiek.

Schoolfotograaf – maandag, 31 januari 2022

Op maandag, 31 januari komt de schoolfotograaf.
In principe worden van alle kinderen individuele foto’s en klasfoto’s
gemaakt.
De leerlingen kregen een brief mee. Ouders beslissen of hun kind mag
gefotografeerd worden.

Zeeklassen – 6de leerjaar – van woensdag, 23 februari t.e.m. vrijdag, 25 februari 2022 (*)

Dit schooljaar wilden we uitzonderlijk zeeklassen organiseren voor de leerlingen van het 6de leerjaar,
enerzijds omdat de zeeklassen vorig schooljaar niet konden doorgaan, anderzijds om onze flinke
leerlingen van het 6de leerjaar toch als afsluiten van hun loopbaan op onze school te laten genieten
van een driedaagse GWP in domein Horizon te Bredene.
(*) onder voorbehoud
We wachten de veiligheidsmaatregelen af, die tijdens de periode van woensdag, 23 februari t.e.m.
vrijdag, 25 februari 2022 zullen gelden. Laten we alvast duimen dat de zeeklassen kunnen doorgaan.

Inschrijvingen peuters geboren in 2020
Van 7 februari tot 20 februari = voorrangsperiode voor inschrijving van



een broer of zus van een leerling van de school
een zoon of dochter van een personeelslid van de school

Let wel: onze plaatsen zijn beperkt.

Covid 19 – Wanneer wel en wanneer niet naar school?

Op 5 januari bepaalde de regering dat leerlingen basisonderwijs, die in
quarantaine zaten na hoogrisicocontact buiten de klas, toch naar school
mochten gaan.
In de dagen nadien zijn die regels gewijzigd.

Hieronder een update op datum van 14 januari 2022
Basisonderwijs
Leerlingen dragen vanaf het 1ste leerjaar een mondmasker.
Leerlingen, die op school in nauw contact kwamen met een besmette persoon en zelf geen
symptomen vertonen, worden daardoor als laag risicocontact beschouwd, en niet meer getest of in
quarantaine gezet.
Als er binnen een periode van 7 dagen in één klasgroep 4 of meer besmettingen optreden, treedt
de noodremprocedure tegen clusterbesmettingen in werking.
 De hele klas sluit preventief gedurende 5 dagen.
 Alle leerlingen gaan gedurende die periode in quarantaine.
 Leerlingen worden niet getest indien ze asymptomatisch zijn.
 De school en/of het CLB communiceren duidelijk vanaf wanneer de leerlingen terug naar
school mogen.
 De klasleerkracht gaat, ongeacht de vaccinatiestatus, in quarantaine gedurende 5 dagen. Ook
andere personeelsleden die meer dan 15 minuten, zonder mondmasker en op minder dan
1,5 m afstand in een binnenruimte in contact kwamen met de betrokken klasgroep gaan,
ongeacht hun vaccinatiestatus, in quarantaine gedurende 5 dagen. Onze personeelsleden
dragen steeds een mondmasker!
 Leerlingen, die in de 7 dagen voorafgaand aan de activering van de noodrem geen contact
met de klasgroep hebben gehad, vallen strikt genomen niet onder het toepassingsgebied van
de noodrem.
Indien kinderen blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, worden ze als hoog
risicocontact beschouwd en volgen ze de algemene quarantaineregels.
Dit houdt een quarantaine van 10 dagen in, met mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te
verlaten mits een dagelijkse negatieve zelftest (vanaf dag 7 t.e.m. dag 10).
De kinderen mogen dus – gedurende minimum een week - niet naar school komen.
Uitzondering
Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een
PCR- of antigeentest, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine. Na de
quarantaineperiode geldt gedurende een periode van 10 dagen verhoogde waakzaamheid
(mondmaskerdracht vanaf 6 jaar, afstand bewaren, vermijden van contacten met kwetsbare
personen…).
Kinderen, die bij buitenschoolse activiteiten blootgesteld worden aan een besmetting, worden
beschouwd als laag risicocontact en gaan niet in quarantaine en worden enkel getest bij mogelijke
symptomen.

Valentijnsontbijt – zondag, 13 februari 2022

Een ontbijt in buffetvorm zoals in 2019 en 2020 kunnen we
wegens de veiligheidsmaatregelen in het kader van covid
niet organiseren.
Maar we verkopen wel ontbijtpakketten.
Deze pakketten kan u afhalen op school of brengen we
thuis – enkel in Menen (geen deelgemeenten) voor 9u15.
De verkoop is ten voordele van de schoolreis.
We maken individuele pakketten en familiepakketten.
Ontbijtpakket voor 1 persoon - € 10
1 witte pistolet, 1 bruine pistolet, 1 koffiekoek, fruitsap, confituur, choco, boter, speculoos,
smeerkaas, yoghurt, peperkoek, stuk fruit.
Familiepakket (3 à 4 personen) - € 28
3 witte pistolets, 3 bruine pistolets, 2 melkbroodjes natuur, 2 melkbroodjes met choco, 3
koffiekoeken, 2x chocomelk, 2x fruitsap, 2x choco, 2x confituur, 2x boter,
2x cornflakes, 2x peperkoek, 3 sneetjes jonge kaas, 2x yoghurt, 2x zachte kaasjes, 2 stukken fruit.
Gelieve in te schrijven ten laatste tegen maandag, 7 februari 2022

Valentijnsontbijt zondag, 13 februari

Naam:
bestelt
en betaalt hierbij
____________ X ontbijtpakket 1 persoon
____________ X ontbijtpakket familie
Totaal

€ 10
€ 28

graag levering aan huis (enkel in Menen) € 2
Totaal

=
=
=

€ ____________
€ ____________
€_____________

=
=

€ ____________
€_____________

Ik kom de ontbijtpakketten zelf ophalen tussen 7u30 en 9u15.

LEVERINGSADRES
Naam:
Adres:

__________________________________________________________

__________________________________________________________
8930 Menen
Telefoon/gsm:
__________________________________________________________
Wij bellen aan zodat we zeker zijn dat u uw pakket heeft ontvangen.
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