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Via deze nieuwsbrief informeren we jullie over de hernieuwde
richtlijnen in de strijd tegen corona. Deze werden bepaald in
het laatste overlegcomité. We baseren ons opnieuw op de
richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Deze
gaan in vanaf woensdag 8 december.
Tenslotte brengen we wat vreugdevol nieuws omtrent het
sintbezoek op onze school. Sinterklaas mocht opnieuw heel
wat kinderharten veroveren. En wij … wij genoten met volle
teugen mee!
Namens het schoolteam,
directeurs Mieke, Joost en Lore

Maatregelen
Dank om uiterlijk woensdag 8 december met volgende maatregelen
rekening te houden:
Alle buitenschoolse activiteiten worden geannuleerd (zoals
zwemlessen, uitstappen, e.d.)
Er geldt binnen een mondmaskerplicht voor leerlingen van
leerjaar 1 tot en met leerjaar 6 voortaan kan beslist worden om
de klas in quarantaine te plaatsen vanaf 2 bevestigde
besmettingen. We volgen hierbij steeds de richtlijnen van het
CLB.
De kerstvakantie start op maandag 20 december en duurt drie
weken. We gaan terug van start op maandag 10 januari 2022.
Mogen we vragen om bij het volgen van afstandsonderwijs (indien
een leerling of een klas in quarantaine verblijft) steeds in te loggen
met het mailadres van de leerling:
→ voornaam.familienaam@vbsspesnostra.be.
Dit geldt enkel voor de leerlingen van het lager.
Het opzetten van afstandsonderwijs vergt veel van onze teamleden.
Ze zetten zich daarvoor voor 100 % in. We zijn hen dankbaar voor de
manier waarop ze dit verwezenlijken. Mogen we vragen om hen hierin
te steunen door actief mee te werken en de afspraken voor de
kinderen op te volgen?
Wil a.u.b. bij het communiceren er rekening mee houden dat de
leerkrachten overdag voor de klas staan. Bij vragen of problemen kan
je ook steeds contact opnemen met het secretariaat van de school:
056 35 23 39 (Koffiestraat), 056 35 38 53 (Schoolstraat) of
secretariaat@vbsspesnostra.be.
Dank aan alle ouders voor jullie begripvolle houding. Wij zijn er ons
heel erg van bewust dat het voor jullie ook vaak schakelen is. Samen
met ons team doen we er alles aan om de situatie zo optimaal mogelijk
aan te pakken.

Sint op school
Vorige week stond volledig in het teken van Sinterklaas op onze
school. In elke kleuterklas werd gewerkt rond het thema van de Sint.
Ook in het lager werden de handen in elkaar geslagen. Sint kan steeds
rekenen op de hulp van zijn pieten, maar hier en daar zit soms een
verstrooid exemplaar tussen die roet in het eten gooit. De leerlingen
hielpen de Sint in de Koffiestraat door elke dag een raadsel op te
lossen. In de Schoolstraat werd een Kahoot-uitdaging
voorgeschoteld.
Woensdag kregen onze kleuters als kers op de taart een bezoek van
Sint en Piet. Donderdag en vrijdag kwam het lager aan de beurt. In
het lager genoten alle leerlingen van een heerlijk sintontbijt.
De Sint bracht heel wat lekkers en leuke geschenken naar elke klas
van onze school. Oprechte dank ook aan de ouderraad om Sint hierin
te steunen!
Ook de leerlingen en/of klassen die niet op school waren, werden niet
vergeten en digitaal betrokken bij het sintgebeuren.

