Beste ouders,
Opnieuw vallen we bij jullie binnen met een nieuwsbrief. De
situatie rond het coronavirus dwingt ons daartoe. We
merken dat het virus momenteel ook op school aanwezig is.
Het overlegcomité heeft nieuwe maatregelen opgelegd.
Daarom hebben we ook een aantal maatregelen bijgestuurd.
We baseren ons hier zoals steeds op wat het Agentschap
voor Onderwijsdiensten vooropstelt.
We blijven ons uiterste best doen om het virus in te dijken en
al onze kleuters, leerlingen en personeel optimaal te
beschermen.
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We willen alle betrokken ouders nogmaals danken voor de
begripvolle houding en de vlotte medewerking tijdens de
afgelopen weken bij het sluiten van bepaalde klassen.
In deze nieuwsbrief staan we ook even stil bij de start van de
advent.
Namens het schoolteam,
directeurs Mieke, Lore en Joost

Coronamaatregelen
Volgende maatregelen zijn voor onze school van toepassing en gaan in
vanaf maandag 29 november 2021:
•
•
•

•

•

•

mondmaskerplicht blijft van tel voor leerlingen van het 5de en
het 6de leerjaar
ééndaagse uitstappen kunnen nog steeds doorgaan volgens de
maatregelen die gelden in de brede samenleving
aanwezigheid van derden (lees: ook ouders) wordt strikt beperkt.
Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen
of bezorgdheden.
voortaan kan beslist worden om de klas in quarantaine te
plaatsen vanaf 3 bevestigde besmettingen. We volgen hierbij
steeds de richtlijnen van het CLB.
Mogen wij vragen om steeds het secretariaat te verwittigen om
het resultaat van de afgenomen PCR-tests van kinderen mee te
delen? Dank ook om ons te verwittigen indien het resultaat
negatief is.
o Telefoon kleuter en leerjaar 1-2-3: 056 35 23 39
o Telefoon leerjaar 4-5-6: 056 35 38 53
o via mail: secretariaat@vbsspesnostra.be
Twijfel je of jouw kind naar school mag komen? Neem contact op
met de huisarts of met het CLB.

Advent
De komende adventsperiode zoeken we samen met onze kleuters en
leerlingen naar lichtpuntjes. Advent is een oproep om warmte en licht te
zijn voor elkaar. Solidair met de mensen rondom ons. We zoeken
vreugde op en blijven hoopvol voor elkaar.

Weet je nog hoe je als kind
een sneeuwman maakte?
Het begon met een handjevol,
niet meer dan enkele sneeuwvlokken,
maar wanneer je ze door het sneeuwtapijt rolde,
bleef de ene aan de andere kleven.
Al snel had je een grote bal,
te zwaar om alleen voort te duwen.
Laat ons sneeuwbalrollers van verandering zijn,
mensen die klein beginnen,
een handje vol,
maar de bal aan het rollen brengen
en meer verzetten
dan we durven dromen.
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