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Menen, januari 2022

‘t schoolbabbeltje
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
Kalender 2022
woensdag, 26 januari 2022

openklasdag K1

donderdag, 27 januari 2022
vrijdag, 4 februari 2022
Dinsdag, 15 februari 2022
donderdag, 17 februari 2022
dinsdag, 22 februari 2022

rapport + oudercontact (digitaal)
doe-dag L6
forum
infoavond L6 (digitaal)
carnaval

van zaterdag, 26 februari 2022 t.e.m. zondag, 6 maart
2022
dinsdag, 8 maart 2022

krokusvakantie

woensdag, 16 maart 2022

openklasdag K1

dinsdag, 22 maart 2022

forum

dag van de levensbeschouwing

Covid 19

Sinds 14 januari 2022 gelden volgende coronamaatregelen in het
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.

Mondmaskers
De school kan helaas niet alle kinderen van een mondmasker voorzien. Graag vragen we dan ook om
dagelijks een proper en geschikt mondmasker mee te geven met jullie kind. Voorzie ook een doosje
of plastic zakje in de boekentas van jullie kind, met daarin enkele extra mondmaskers. Zo heeft jullie
kind ook nog een mondmasker als er eentje stuk gaat of vies wordt in de loop van de dag.

Informatie zelftesten
Er bestaat een regeling voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, zodat zij corona zelftests
kunnen kopen bij de apotheek voor 1 euro per stuk. Mensen met dit statuut kunnen maximaal
4 zelftesten per persoon per 14 dagen aankopen aan dit tarief.
Meer info en sensibiliserende materialen:
https://logoleieland.be/content/covid19-zelftesten-aan-1-euro-voor-wie-het-financieel-moeilijkheeft

Rapport + oudercontact 27 januari 2022
Donderdag 27 januari 2022 is er oudercontact. Dan zal de klasleerkracht de resultaten van jullie
kind(eren) digitaal bespreken. De klasleerkracht zal een overzicht sturen wanneer jullie digitaal
verwacht worden. Jullie krijgen ook een link doorgestuurd. Op het moment van de afspraak hoeven
jullie enkel te klikken op de link.

Forum dinsdag 15 februari 2022
Zijn jullie ook benieuwd wat jullie kind(eren) leren tijdens hun
project?
Of welke muzische activiteiten ze krijgen?
Willen jullie hun talenten eens aan het werk zien?
Kom dan zeker een kijkje nemen via onze livestream. Het volledige
forum zal je kunnen meevolgen door te klikken op onderstaande link.
https://meet.google.com/ior-wdwz-joc
De kinderen willen jullie graag virtueel ontmoeten.
Doe-dag L6 op 4 februari 2022
Vrijdag 4 februari 2022 zal het 6e leerjaar meevolgen met enkele lessen in het secundair onderwijs.
Daar krijgen de leerlingen een voorproefje van lessen Engels, techniek, Frans, Latijn, …
Verdere info omtrent de doe-dag krijgen de leerlingen later meegedeeld.
Schoolfeest 5 februari 2022
Wegens de huidige coronasituatie, zijn we genoodzaakt het schoolfeest te annuleren. We volgen de
situatie op en hopen het schoolfeest te kunnen verplaatsen naar een ander tijdstip. Dank bij
voorbaat voor jullie begrip.

Ouderinfoavond L6 donderdag 17 februari 2022
De infoavond rond de overstap naar het secundair onderwijs, voor alle ouders van de leerlingen L6,
zal doorgaan op dinsdagavond 15 februari 2022.
We volgen de maatregelen verder op om te weten of de infoavond fysiek of digitaal zal doorgaan.
Jullie ontvangen nog verdere concrete info in de loop van het schooljaar.
Carnaval dinsdag 22 februari 2022
Dinsdag 22 februari 2022 vieren we carnaval op school. De kinderen mogen die dag verkleed naar
school komen. Meer info omtrent de activiteiten zal later worden meegedeeld. We zullen uiteraard
rekening houden met de huidige coronasituatie.

