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Wie zoet is, krijgt lekkers...
Jaarthema: “Door een roze bril”
Ook wanneer het moeilijk wordt, zetten we die roze bril op.
We geven niet op.
We doen alles wat we kunnen doen.
We zijn voorzichtig en nemen de regels in acht.
En we bekijken het “positief”:
Elke quarantaine kent een einde
En wat negatief is, is positief!
We kijken naar het licht en naar wat goed is,
zo komen we er wel weer door!
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Nieuws
Corona …
Ook onze school blijft niet gespaard! De school volgt alle maatregelen strikt op, maar regelmatig
moeten kinderen en leerkrachten in quarantaine omdat iemand in hun omgeving positief testte of
omdat ze zelf een positief testresultaat hadden. Twee keer moest een volledige klas gesloten
worden.
Alle leerkrachten doen hun uiterste best om kinderen in quarantaine ‘bij de les te houden’
(met opdrachtenbundels, online les), om kinderen die afwezig waren bij te werken, om de
afwezigheid van juffen en meesters op te vangen. Regelmatig vallen zorg- en turnuren weg om de
klassen draaiende te houden. Het is alle hens aan dek om overeind te blijven in ‘de 4e golf’!
In geval van een besmetting in de klas van uw kind, werd en wordt u zo snel als mogelijk correct door
de school geïnformeerd. Onze preventieadviseur en de CLB-arts doen hierbij veel en belangrijk werk!
Coronamaatregelen
We houden u graag op de hoogte van de veranderende COVID-maatregelen voor de scholen. Vele
zaken werden op onze school al toegepast. Hieronder zetten we de nieuwigheden nog even op een
rijtje:
Nieuwe maatregelen (vanaf 2/12):
● De laatste schoolactiviteiten waarbij klassen nog gemengd werden in
binnenruimtes zijn tijdelijk opgeschort (middagsport en naschoolse sport).
● Op de bus naar het zwembad draagt iedereen een mondmasker (Opgelet!
Wijziging! L3 en L5 starten met de zwemlessen op do. 9 december).
● Studie: in de studie voor L4-5-6 dragen ook de leerlingen van L4 een
mondmasker, de studie voor L2-3 vindt voortaan plaats in de eetzaal.
● Voor- en naopvang: permanente ventilatie van de speelzaal, waar mogelijk
buiten.
● Er wordt door de overheid verder geïnvesteerd in een CO2-meter voor élk lokaal.
Gekende maatregelen:
● Mondmaskers voor de leerlingen van L5 en L6.
● Mondmaskers voor de leerkrachten, personeel en ouders op het schooldomein.
Kleuterleerkrachten mogen in hun klas het mondmasker afzetten, leerkrachten in de lagere
school enkel vooraan in de klas wanneer de leerlingen neerzitten.
● Ventilatie van de klassen (met controle door CO2-meters).
● Handhygiëne: de handen worden regelmatig ontsmet of gewassen.
● Vaste plaatsen (per klas) in de eetzalen
Procedure bij positieve testresultaten:
● Test u, of uw kind positief: Ga in quarantaine en verwittig de school. Wanneer een ouder
positief test moeten de kinderen ook in quarantaine.
● Is uw kind ziek? Hou het thuis en ga na of een coronatest nodig is. Contacteer uw huisarts
niet, maar doe de zelftest hier: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
● Wat met besmettingen in de klas?

○

○

○

Bij een besmetting in de klas krijgt u een brief over ‘verhoogde waakzaamheid’ van het
CLB: U moet de gezondheidstoestand van uw kind nauwlettend in de gaten houden en
zijn/haar contacten beperken.
Wanneer er 3 (of meer) leerlingen in dezelfde klas, binnen 7 dagen, positief testen,
dan wordt de noodremprocedure opgestart en moeten de andere leerlingen in
quarantaine.
Wanneer de leerkracht positief is, wordt vaak het zekere voor het onzekere genomen
en moet de hele klas in quarantaine (ook al nam de leerkracht alle
voorzorgsmaatregelen in acht).

Een medaille voor verkeerseducatie!
Vanaf de kleuterschool proberen we onze leerlingen bewust te maken van
verkeersveiligheid. We moedigen hen aan om met de fiets of te voet naar
school te komen en elk jaar zijn er heel wat acties rond veilig verkeer. Onze
school doet ook elk jaar mee aan het fiets- en voetgangersexamen (in L4 en
L6). Met dank aan de verkeerswerkgroep die hier heel wat inspanningen voor
levert, kunnen we dan ook met trots deze zilveren medaille aan onze
schoolpoort hangen!
Speculaas
We kunnen binnenkort weer smullen van heel wat lekkers! Want de jaarlijkse
speculaasverkoop van de verkeerswerkgroep kon op jullie bestelling rekenen. Er zijn
maar liefst 414 pakketten besteld! Op vrijdag 3 december mag iedereen zijn pakketje
afhalen op school. Onze verkeerswerkgroep gebruikt de opbrengst voor hun
projecten. Hun laatste project zorgde voor een gloednieuw zebrapad aan de parking
van het stadion. Zo kan iedereen veilig oversteken bij het verlaten van de grote
parking.
Questi voor ouders
Hopelijk bent u intussen al vertrouwd met ons online communicatieplatform voor
ouders! Heeft u nog hulp nodig, vragen, suggesties? Neem dan contact op met juf
Liesann (liesann.vanmol@olvp.be )

Vacature!
Onze school zoekt nog steeds een interimleerkracht in het 3e leerjaar en dit voor een ⅘ opdracht
(kleiner of groter volume bespreekbaar) tot eind december. Ken je iemand die mogelijk in
aanmerking komt, die houdt van een uitdaging, … ? Laat hem/haar contact opnemen met directeur
Jan Daems (jan.daems@olvp.be) voor de volledige taakomschrijving.

Bewegingstip van juf Veerle
HOE STIMULEER JE PEUTERS EN KLEUTERS OM MEER TE BEWEGEN?
Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat beweging voor kinderen specifiek zeer gunstige
effecten heeft.
Enkele ideetjes.....
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●
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Laat je kind met de loopfiets, step, gewone fiets of al wandelend met een kinderbuggy naar
school komen. Kom je met de auto? Dan kan je parkeren op de grote parking en een buggy
of step meebrengen (je kan parkeerplaats vinden in de fietsenstalling links aan de inkomhal
van onze school)
Vanaf 2,5 jaar of vroeger worden kinderen enorm leergierig en
vinden ze het leuk dat je hen betrekt bij je dagelijkse activiteiten
thuis. Laat hen helpen bij leuke taken zoals: de tafel helpen dekken,
was opvouwen, boodschappen op de juiste plaats zetten, roeren in
de kookpotten en helpen deeg maken… Een leertoren is daarvoor
heel handig omdat je peuter of kleuter op dezelfde hoogte van
mama of papa kan staan. Je kan deze kopen of zelf maken met een
opstapje van Bekvam en krukje Oddvar van Ikea. Hoe maken? Even
googelen natuurlijk!!
Varieer in spelletjes waarbij je kind kan lopen, werpen en vangen
met de bal (gebruik liefst verschillende soorten ballen)
Ga regelmatig naar een nabijgelegen speelpleintje waar je kleuter kan klimmen en klauteren
en glijden van de glijbaan.
Op deze leeftijd zijn kinderen sterk aangetrokken door beeldschermactiviteiten. Ze kunnen
soms vlotter met de televisie en tablet overweg dan mama en papa of grootouder. Er zijn
zeker voordelen om kinderen hiermee kennis te laten maken, maar leer hen van jongs af
aan dat dit maar één facet is van leren, kiezen en ontwikkelen.
Zet regelmatig leuke muziek op en je zal zien dat je kleuter spontaan zal
dansen en wat nog leuker is om samen met je kleuter te dansen, hoe gekker,
hoe beter!!
Zet een beweegparcours uit met stoelen, opstapjes, kruiptunnel, doeken over
de tafel, touwen om op te stappen of over te springen.....(fantaseer maar
samen met je kleuter...)
Probeer elke dag een ritueel uit om naar de slaapkamer te gaan. De trap
nemen als een beer (op handen en voeten) of voor oudere kleuters alternerend
(afwisselend met telkens 1 voet op een trede). Boven aangekomen al springend of
hinkelend op 1 been naar de badkamer. daar aangekomen gaan we onze tanden poetsen op
1 been en daarna ander been om ons statisch evenwicht te oefenen. En tenslotte kruipen
we naar onze slaapkamer en als beloning vertellen mama, papa, oma of oma ons een
verhaaltje! Slaapwel iedereen!
Lieve groeten
Juf Veerle

Familienieuws
We verwelkomen:
Yanis, een broertje voor Idris Bader (L6A)
Asena, een zusje voor Asma (K3B) en Ali Asghar Hussaini (L4B)

We nemen afscheid van:
Libert Elinck, grootvader van Yume Elinck (K3B)
Gilberta Geldof, grootmoeder van Lise Dutré (L5A)
Maria Verberckmoes, grootmoeder van Lander (L3B) en Rune Pauwels (L6C)

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
December
Wo 1

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Do 2

L4: Medisch schooltoezicht GEANNULEERD

Zo 5

2e zondag van de advent

Ma 6

Sinterklaas op school

Wo 8

L5-6: MOEV: Unihockey GEANNULEERD

Do 9

zwemmen L3-L5 (vanaf nu elke donderdag)

Zo 12

3e zondag van de advent

Ma 13

L5-6: Theatervoorstelling “Knetter”

Di 14

L6: project secundair GEANNULEERD
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Zo 19

4e zondag van de advent

Di 21

medisch schooltoezicht L6C (onder voorbehoud)

Do 23

L2: Filmvoorstelling ‘Gus’

Vr 24

Kerstavond: Einde schooldag om 12.05u
Rapport 2

Za 25

Kerstmis

Ma 27

Start kerstvakantie

Januari
Za 1

nieuwjaar

Zo 9

Einde kerstvakantie

Ma 10

Start voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen (geboortejaar 2020)

Ma 17

L2: “Letterbekken” in de bib

Wo 19

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 25

L4: alles met de bal

