Beste ouders,
we starten onze eerste nieuwsbrief van dit jaar met onze beste wensen
voor al onze kinderen en hun familie. Een gelukkig nieuwjaar!
Een nieuw jaar, een nieuw overlegcomité en jawel, nieuwe
maatregelen. Deze zijn geldig vanaf 10 januari 2022.
De mondmaskerplicht blijft van toepassing voor alle leerlingen vanaf
het eerste leerjaar.
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige klas
meteen voor 5 dagen in quarantaine. Het CLB neemt hierover nog
steeds de beslissing.
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Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor
in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school
te gaan.
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk
aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft,
thuis te houden en te laten testen.
De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het
geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande
maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke
week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra
verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor
specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor
een sneltest bij de apotheek.

Eendaagse uitstappen mogen terug plaatsvinden. Dit betekent dat we de
zwemlessen zullen hervatten:
·
·

op 12 januari voor leerjaar 5 en 6
op 19 januari voor leerjaar 4 en 5

Het zwembad van Heule blijft nog gesloten tot eind april. We informeren
ons verder op welke manier we terug zwemlessen voor de andere
leerjaren kunnen organiseren in het zwembad van Lago Kortrijk.
We hopen met jullie mee dat omikron niet al te veel roet in het eten
strooit en dat we veilig en wel kunnen opstarten na de vakantie. We
vliegen er alvast vol goede moed terug in.
Aan al onze kleuters en leerlingen: graag tot maandag!
hartelijke groeten,
namens het schoolteam
directeurs Mieke, Joost en Lore

