
 
 

                 NIEUWSBRIEF 13 - Schooljaar 2021-2022 

                          School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                           JAARTHEMA : 

                                 

                                                   

                                              

 

 
Ma. 06/12/2021 :ZWEMMEN voor 2de + 3de  leerjaar 

Di. 07/12/2021 : ZWEMMEN voor 3de KK 

Wo.08/12/2021 : FRUITDAG - Typles 

Do. 09/12/2021 : geen bijzondere activiteiten 

Vr. 26/11/2021 : ZWEMMEN voor 1ste leerjaar  

 

DANK JE WEL OUDERRAAD + SINT en PIETEN 

Donderdag was het een superleuke dag op onze school! De Sint en zijn Pieten waren op 

bezoek.  Op een corona-veilige manier konden alle kinderen per klas een bezoekje 

brengen aan de goedheilig man en zijn helpers.  De Sint had een fijn woordje klaar voor 

iedereen, iets lekkers en een mooi cadeau voor de klas.  

Dank je wel aan iedereen die van deze dag een TOPDAGJE heeft gemaakt!!! 

   

 



CORONA-INFORMATIE 

De corona-cijfers voor onze school op dit moment: 

- 15 kinderen die positief hebben getest én momenteel thuis zitten 

- 14 kinderen die in quarantaine zitten na een hoogrisicocontact of positief getest 

gezinslid 

- 0 leerkrachten afwezig owv corona of quarantaine 

- 0 klassen in quarantaine 

De kinderen die thuis zitten krijgen het nodige materiaal aangereikt om thuis aan de 

slag te gaan. waar mogelijk worden er ook momenten voorzien waarbij ze even online de 

andere klasgenootjes kunnen zien en/of een lesje mee volgen. 

Dit zijn -zeker in vergelijking met de situatie in andere Vlaamse scholen- nog vrij 

aardige cijfers.  

 

Het nationaal overlegcomité komt vandaag opnieuw samen om strengere maatregelen te 

bespreken. Ook voor het basisonderwijs zit een afkoelingsperiode in de pijplijn. Of die 

periode gepaard zal gaan met een vorm van afstandsonderwijs is nog niet duidelijk. We 

zullen ons de volgende dagen alvast voorbereiden op dit scenario. Het is alleszins niet het 

scenario waarop wij als schoolgemeenschap zitten te wachten, gezien onze relatief 

beperkte afwezigheden. 

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte. 

Blijf ondertussen voorzichtig en pas de maatregelen toe zoals het dragen van het 

mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen, ook als je staat te wachten. Hou 

afstand ... ook als je staat te wachten.  

 

BELANGRIJK NIEUWS VAN DE SCHOOLBUS 

Het is erg belangrijk dat u als ouder steeds de busbegeleidster verwittigt als 

uw kind onverwachts of sporadisch toch met de bus naar huis moet.  Je kan de 

busbegeleidster bereiken via een berichtje naar het telnr 0491742992. 

Er zijn slechts 23 plaatsen in de bus.  Men kan uiteraard niet meer dan 23 

kinderen meenemen. Verzekeringstechnisch is men dan ook NIET in 

orde.  We willen dit uiteraard vermijden. 

Indien we in de toekomst vaststellen dat er vaker meer aanmeldingen zijn dan 

plaatsen, zullen we genoodzaakt zijn om nog een extra busronde in te lassen, 

zodat alle kinderen meekunnen en alles veilig kan verlopen. 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Het schoolbuscomité  

 



 

 PARKEERGEDRAG 

Zowel de buschauffeurs alsook verschillende ouders ergeren zich aan het asociaal 

gedrag van enkele ouders die toch hun wagen parkeren op witte lijnen aan de Vond. Op 

deze witte lijnen mag je niet stilstaan of parkeren, zelfs niet voor heel even. Het getuigt 

alleszins van weinig respect voor de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving.  

 
 

   

 
 

NIEUWS VAN CLB 

 



 

   

 
 


