December 2020
Beste ouders,

Nieuwjaarswens
Vanwege het ganse team wil ik ieder van jullie een deugddoend ‘nieuw jaar’
wensen met op de eerste plaats een goede gezondheid. We mochten immers
het voorbije jaar ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid en de bijhorende
gezondheidszorg is. Dat 2021 een jaar mag worden waar school en ouders
steeds meer ‘samen’ school maken. In verbondenheid met elkaar kunnen we
immers meer dan alleen.

Watergewenning
Daar de coronamaatregelen behouden blijven, zullen ook onze lessen
watergewenning geannuleerd blijven.

Dierenstad
Onze werking rond dierenstad en sociale vaardigheden geven we in 2021 een
nieuwe impuls. Op regelmatige basis zullen we ‘dieren’ in de kijker zetten en met
onze kinderen aan de slag gaan om deze relatiepatronen (nog) beter te leren
kennen.

Shoe-box actie
Ook dit jaar zamelden we met zijn allen opnieuw vele leuk versierde
schoendozen in, vol lekkers en leuke kaartjes! Maar liefst 181 dozen
werden dit jaar opgehaald wat opnieuw een prachtig resultaat is. Zo
zorgden jullie mee voor een fijne Kerst- en eindejaarsperiode voor
daklozen en minderbedeelden. Hartelijk bedankt in hun naam!!!
De warmte en vriendschap die zij op die manier mogen ervaren, wensen we
graag aan iedereen voor 2021!

Corona- Verplicht quarantaine na verblijf in rode zone
Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te
scherpen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de
mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.
Reizigers die terugkeerden uit een rode zone worden allen beschouwd als
‘hoogrisicocontact’ en moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode
zone laten testen. 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test
ondergaan. In afwachting van een (hopelijk) negatief testresultaat van deze
tweede test moeten zij in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van deze

tweede test stopt de quarantaine en kunnen de lessen worden hervat. Tijdens
de quarantaine is naar school gaan uitgesloten. Hoe beter deze regels
worden opgevolgd, hoe beter voor de veiligheid en de gezondheid van onze
samenleving in het algemeen, en dus ook voor scholen.

Wijzigingen na de kerstvakantie
- Juf Katleen, onze secretariaatsmedewerker, die naast veel administratief werk
ook het onthaal van onze school op zich nam, gaat een andere uitdaging aan en
wordt vervangen door meester Marc Vlamynck. We wensen Katleen en Marc
alvast veel succes toe in hun nieuwe functie !

Uitstel vergadering Atelierwerking Mijltje
Omwille van de coronamaatregelen zal de atelierwerking in het Mijltje nog niet
kunnen doorgaan. Daarom zal ook de vergadering van de atelierwerking
uitgesteld worden tot nader orde.

Juf Lisa werd mama
Op donderdag 24 december 2020 is juf Lisa mama geworden van een flinke
zoon Neel. Wij wensen haar en haar vriend van harte proficiat met de geboorte
van hun kindje.
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