NIEUWSBRIEF 10 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992
JAARTHEMA :

Ma. 15/11/2021 :ZWEMMEN voor 5de + 6de leerjaar - start oudercontacten
LS volgens afspraak
Di. 16/11/2021 : Bezoek aan beleefparcours voor 5de + 6de leerjaar
Wo.17/11/2021 : FRUITDAG
Do. 18/11/2021 : Wieltjesdag voor de lagere school - cult.voorstelling 5de +
6de leerjaar
Vr. 19/11/2021 : ZWEMMEN voor 4de leerjaar - einde oudercontacten LS

CORONA-INFORMATIE

De 4de Coronagolf heeft ondertussen niet enkel het land bereikt, maar ook onze school
ontsnapt er niet aan.
Zo is klas 1KA -conform de richtlijnen- in quarantaine moeten gaan nadat onze
kinderverzorgster na een hoogrisicocontact positief testte.
Zowel meester Jonathan als meester Guy testten ondertussen ook positief na een
hoogrisicocontact binnen het gezin. Zij zijn ondertussen in quarantaine, zonder verdere
gevolgen voor de kinderen of collega's.
Blijf ondertussen zo goed mogelijk de maatregelen op volgen: mondmasker dragen,
afstand houden en handhygiëne toepassen. Het is geen garantie, maar het kan wel meer
besmettingen voorkomen.

OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL
Volgende week gaan de oudercontacten door voor de lagere school. Iedereen ontving
ondertussen een uitnodiging en het tijdstip waarop men verwacht wordt. We zullen de
oudercontacten fysiek organiseren. Uiteraard passen we hier de nodige afspraken toe zodat we
het gesprek zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen:
•

zowel ouder(s) als leerkracht dragen een mondmasker (ook tijdens het wachten)

•

handen worden ontsmet bij het binnekomen

•

klaslokaal wordt voldoende verlucht

•

er wordt voldoende afstand (min 1,5m) behouden tussen leerkracht en ouder

•

je komt niet te vroeg maar pas tegen het afgesproken tijdstip naar de klas toe

•

je houdt afstand van andere ouders

•

het gesprek zal na 10 minuten afgerond worden

START ACTIE 'HELM OP FLUO TOP!'
We zijn gestart met bovengenoemde actie. We moedigen alle kinderen aan om in de
donkere dagen van de herfst en de winter ZICHTBAAR EN VEILIG naar school te komen.

Hoe werkt dit?
- alle kinderen krijgen een stickerkaart.
- je kind kan 1 sticker verdienen als het een fietshelm draagt.
- je kind kan 1 sticker verdienen als het fluo draagt.
- de stickers worden in de klas gegeven.
- vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen.

Welke prijzen?
- vanaf 21 stickers kun je je kind inschrijven op www.helmopfluotop.be/wedstrijd Ze maken
dan kans op verschillende leuke prijsjes of cadeaucheques.
- vanaf 42 stickers : 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in
Sunparks
- vanaf 60 stickers : 1 +1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael OF 1+1
gratis toegang tot Bobbejaanland voor 5de +6de lj

Wanneer hun spaarkaart vol is kunnen ze verder sparen op de klasposter, zo maken ze
kans op andere toffe prijzen voor de klasgroep.
De volledige info vind je op www.helmopfluotop.be

Om de kinderen nog extra te motiveren daagt meester Guy alle kinderen uit om zoveel
mogelijk volle spaarkaarten te verzamelen. Als tegenprestatie zal hij in een koud bad
gaan zitten. Dus wie Meester Guy in een koud wil zien zitten ... fluohesje dragen en
fietshelm op zetten als je met de fiets bent.

NU ZONDAG IS HET EINDELIJK ZO VER !
ZONDAG 14 NOVEMBER : HERFSTACTIVITEIT VOOR HET HELE GEZIN.
Hartelijk dank voor de vele inschrijvingen!!! Onze activiteit zal georganiseerd worden
volgens de opgelegde corona maatregelen. Wij vragen vriendelijk om een mondmasker
te dragen en de handen te ontsmetten als u de school binnenkomt. Iedereen dient zich
aan te melden via de zijdeur van de eetzaal te Dorp 2. Gelieve de afstand te
bewaren. Tevens een warme oproep om voldoende fluo te dragen tijdens de wandeling.
Nog even een praktische mededeling voor alle mensen/kinderen die de schattentocht
gaan wandelen: de schat is telkens te vinden in de buurt van het rode lint. De
schatten mogen NIET geopend worden.

Wij kijken er naar uit!
Tot zondag!
Het team van De Negensprong

PROFICIAT AAN ONDERSTAANDE WINNAARS VAN DE
KLEURWEDSTIJD
Olivia Mulder - Mason Welten - Marieke Spiritus
Zij ontvangen maandag een leuk prijsje. Dank je wel voor de vele mooie tekeningen!
.

CREATIEVELINGEN GEZOCHT VOOR ATELIERVOORMIDDAG
Als voorbereiding op onze kerstmarkt van 18 dec zijn we nog op zoek naar
creatievelingen die met een klein groepje kinderen van 4-5-6de lj aan de slag willen gaan
om iets leuks te maken dat nadien kan verkocht worden op de kerstmarkt. Deze
ateliervoormiddag gaat door op woensdag 15 dec (8.45-12u). Interesse? Stuur een mailtje
naar directie@denegensprong.be

