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MAANDOVERZICHT DECEMBER 2021
WO 1

DO 2 infosessie Veilig Online

VR 3

ZA 4

ZO 5 zet die schoenen maar klaar!

MA 6 Sinterklaasfeest

DI 7

WO 8

DO 9

VR 10

ZA 11

ZO 12

MA 13

DI 14 aankomst Vredeslicht

WO 15

DO 16

VR 17

ZA 18

ZO 19

MA 20 L1 en L6 medisch onderzoek

DI 21

WO 22

DO 23

VR 24 rapport lagere school
kerstviering
12 uur: school gedaan!
kerstavond

ZA 25 Kerstmis

ZO 26 tweede kerstdag

MA 27 start van de kerstvakantie

DI 28

WO 29

DO 30

VR 31 oudejaarsavond



Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van de maand is ‘verbonden met het licht’. In de donkere dagen van de advent
hunkeren we naar licht, naar het Licht. Dat licht gunnen we van harte aan al wie in het
donker leeft. Zeg eens, wie zet jij in het licht?

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

Niet enkel woorden, ook daden

In de tijd van het jaar
dat de duisternis veel plaats inneemt,

snakt een mens naar licht.

Onze kunstverlichting draait
dan op volle toeren.

Alsof onze energiebron nooit opdroogt.

Maar hoe feeëriek glitter en glans ook lijken,
hartverwarmend zijn ze niet echt.

Ze voeden ons innerlijk niet.
Mensen hunkeren naar erkenning en vrede.

Zeker mensen die zich eenzaam, alleen,
in de steek gelaten voelen,

omdat ze de maatschappelijke norm niet halen.

Kijk eens naar het spel van kaarsenvlammen,
bij een kampvuur, in de open haard.

Vanuit het donker komt het licht
en elke week brandt er in de advent een rode kaars meer

op de groene krans.
Tot de cirkel rond is.

En dan is het Kerstmis,
een hartverwarmend feest!



Warme maaltijden december

Omwille van de coronacrisis zullen er in de maand
december geen warme maaltijden te verkrijgen zijn.
Hopelijk kunnen we in januari terug van start gaan...

BLIK VOORUIT OP DE MAAND DECEMBER
Infosessie Veilig Online - 2 december

Op donderdag 2 december organiseren we in samenwerking met De
Gezinsbond een infosessie ‘Veilig online’. Deze sessie start om 20 uur en
gaat online door. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.

Inschrijven kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/16hqcGXR3lwvto04Qt5uUtwm0H5XQM8
1p_7SnNPnvGNo/edit

Internet en privacy
Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé?
Hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies,
phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer je kritisch omgaan met instellingen,
reclame, wachtwoorden ,… en krijg je heel wat tips voor je kinderen rond privacy.

Tijdens de vorming Veilig online: “Internet en privacy” krijgen ouders zicht op hoe hun
kinderen omgaan met internet en privacy. In getuigenissen komen kinderen, jongeren,
ouders en experts aan het woord. De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een
quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel wat concrete opvoedingstips aangereikt.

Deze vorming is voor ouders en gaat over kinderen van 6 tot 16 jaar. We hebben deze
vorming samen voorbereid met Child Focus. Ze wordt gebracht via een interactieve module.
Neem alvast een kijkje op www.veiligonline.be.

Vanaf 19.50 uur kan je inloggen via zoom. Klik op de link en volg de instructies hieronder.
https://zoom.us/j/98198228972?pwd=NkR6OTRCbnVPOGhyWHVaNThlUEZoZz09

http://www.veiligonline.be
https://zoom.us/j/98198228972?pwd=NkR6OTRCbnVPOGhyWHVaNThlUEZoZz09


Lukt het inloggen niet met de link? Surf naar www.zoom.us/join. En vul daarna de
onderstaande meeting ID en wachtwoord in:

Meeting ID: 981 9822 8972
Passcode: 164628

Ik geef je alvast enkele afspraken voor deze online sessie mee:
- Schakel je camera aan, we zien je graag!
- Demp je microfoon wanneer je niet aan het woord bent. Zo vermijden we

omgevingslawaai.
- Stel gerust vragen, geef een reactie, vertel jouw ervaring ... (Zet dan wel even

je microfoon terug aan.) Samen luisteren we naar elkaar.
- Alles wat gezegd wordt, blijft binnen deze groep.
- Zet de weergave tijdens deze sessie op Gallery view (overzicht van alle

deelnemers). Zo kunnen we elkaar goed verstaan.

Tuinwerkdag - 4 december
Normaal gezien stond er op zaterdag 4 december een tuinwerkdag gepland. Omwille
van de huidige coronamaatregelen zullen we deze dag naar een later tijdstip moeten
verplaatsen.
De precieze datum wordt later nog meegedeeld.

Sinterklaasfeest - 6 december
Het sinterklaasfeest zal ook dit jaar in een aangepaste
(coronaproove) vorm doorgaan… Maar dat er het een en
ander op til staat, dat staat vast!!
Hou alvast dit weekend de schoolwebsite in de gaten ;)

Nieuwjaarsbrievenwinkel - 8 december

Op woensdag 9 december openen wij onze nieuwjaarsbrievenwinkel
zodat kinderen zelf één of meerdere mooie exemplaren kunnen
uitkiezen.
De brieven worden gefactureerd op de schoolrekening.

Vredeslicht - 14 december
Op dinsdag 14 december zal de parochieraad het Vredeslicht naar onze school
brengen.

Het vredeslicht wordt elk jaar door een kind uit Oostenrijk opgehaald in het
Palestijnse Bethlehem en wordt met een bijzondere lantaarn van Tel Aviv

http://www.zoom.us/join


overgevlogen naar Linz in Oostenrijk. Van daaruit wordt het verdeeld over heel
Europa.

Laatste schooldag van het jaar - 24 december

Op vrijdag 24 december is het alweer de laatste schooldag van dit jaar…
We beginnen ‘s ochtends met een kerstviering op de speelplaats. Deze viering wordt
in elkaar gestoken door de tweede graad van de lagere school.
Hierna krijgen alle kinderen een heerlijke beker warme chocolademelk en een kleine
versnapering. Vergeet die dag zeker niet een plastieken beker mee te geven,
voorzien van de naam van je kind.
In de lagere school worden de rapporten die dag mee naar huis gegeven.
Omdat het deze avond kerstavond is, stoppen alle klassen om 12 uur. Er wordt die
dag geen opvang voorzien!!



Schoolkalender
Normaal gezien kunnen jullie in de maand december de schoolkalender voor het
volgende kalenderjaar bestellen. Aangezien er momenteel enorm veel afwezige
kinderen zijn, is het onmogelijk om de foto’s voor de kalender te maken.
Daarom hebben we beslist om de verkoop van de kalender naar juni te verplaatsen
zodat jullie een echte ‘schooljaarkalender’ kunnen kopen van het schooljaar
2022-2023.
Op deze kalender vind je dan de vakantieperiodes terug, data van schoolactiviteiten
en andere belangrijke data.

Opbrengst Tekenfund
De Tekenfundactie bracht 2685,60 euro op!!
We zullen deze centjes gebruiken voor de aankoop van nieuw speelplaatsmateriaal
voor onze school.
Alvast een heel dikke merci aan jullie allemaal voor jullie inzet en aankopen!
Midden december worden alle bestelde materialen op school geleverd en
meegegeven met jullie kinderen.
Wie weet kan je deze dan gebruiken als een origineel kadootje voor onder de
kerstboom ;) ?

Opvang op woensdagnamiddag

Op de volgende woensdagnamiddagen zal de opvang in het eerste
trimester doorlopen tot 16 uur:

- 1 december
- 8 december
- 15 december

De andere woensdagen is er sowieso opvang tot 13 uur.

Wie ingeschreven is voor de woensdagnamiddagopvang tot 16 uur,
betaalt 10 euro voor de opvang, ook als de kinderen uiteindelijk niet
komen (tenzij ze ziek zijn).



Leven in tijden van corona...
Zien jullie in deze tijden van corona soms ook door het bos de bomen niet meer?
Hieronder proberen we om wat meer duidelijkheid te brengen in alle regels en
afspraken:
Wat zijn mogelijke symptomen die je in het oog moet houden?
De meest voorkomende symptomen:

● koorts
● loopneus
● hoesten
● vermoeidheid
● aangetaste smaak- of reukvermogen

Minder vaak voorkomende symptomen:

● keelpijn
● hoofdpijn
● pijn in het lichaam
● diarre
● huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen
● rode of geïrriteerde ogen

Ernstige symptomen:

● kortademigheid of ademhalingsproblemen
● aangetast spraak- of bewegingsvermogen, of verwarring
● pijn op de borst

Wat als je kind een positieve test aflegt?

● Verwittig zo snel mogelijk de school.
● Laat zo snel mogelijk een officiële test afnemen. Pas wanneer het CLB een

officieel resultaat binnen krijgt, wordt deze geregistreerd en kan eventueel de
noodremprocedure opgestart worden.

● Hou broers en zussen thuis.
● Normaal gezien zullen jullie allemaal een test moeten laten afnemen. Jullie

zullen hiervoor gecontacteerd worden door contacttracing.

Wat als een ander gezinslid een positieve test aflegt?

● Verwittig zo snel mogelijk de school.
● Hou je kind(eren) thuis.
● Normaal gezien zullen jullie allemaal een test moeten laten afnemen. Jullie

zullen hiervoor gecontacteerd worden door contacttracing.



Wanneer wordt een klas in quarantaine gezet?

● Dit gebeurt wanneer er minstens drie kinderen uit de klas positief testen.
● Het is belangrijk dat er niet enkel een zelftest wordt gedaan, maar ook een

officiële test. Pas wanneer het CLB een officieel resultaat binnen krijgt, wordt
deze geregistreerd en kan de noodremprocedure opgestart worden. De
officiële quarantaineperiode van 7 dagen wordt ook dan pas gestart.

● De andere kinderen van de klas worden gezien als een hoogrisicocontact,
maar zij hoeven geen test af te leggen, tenzij ze symptomen hebben die
gelinkt zijn aan corona.

● Broers en zussen mogen naar school blijven komen, zolang ze geen
symptomen hebben en er geen positieve test in het gezin is.

Wat betekent quarantaine?

● Jouw kind blijft thuis en gaat in quarantaine
● De klas van je kind is tijdens die periode gesloten en je kind kan niet naar

school
● Contacten met kwetsbare personen moeten worden vermeden
● Jouw kind kan niet naar jeugdbeweging, sport- of andere buitenschoolse

activiteiten
● Jouw kind moet niet getest worden als het geen symptomen vertoont
● Jouw kind kan ziek worden tot 14 dagen na het contact met de persoon met

corona.

Het is belangrijk dat je deze maatregelen goed opvolgt om verdere besmettingen te
vermijden.

Op welke manier wordt onderwijs georganiseerd wanneer een klas in
quarantaine zit?

● De leerkrachten van de desbetreffende klas maken een contractwerk op
waaraan de kinderen thuis kunnen werken.

● Er worden online vragenuurtjes georganiseerd waarop de kinderen vragen
kunnen stellen, een babbeltje doen met de leerkrachten en contact kunnen
hebben met klasgenoten.

● Er wordt enkel ingezet op taal- en rekenvakken en in de derde graad ook op
Frans.

Welke maatregelen en aanpassingen zijn er verder nog?
● Warme maaltijden, huiswerkklas en zwemmen worden tot aan de

kerstvakantie geannuleerd.
● De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen een mondmasker op

school.



→ Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en
ventilatie, mag het mondmasker af.

● Klasgroepen worden binnen niet gemengd.
● De leerlingen krijgen vaste plaatsen in de klas.
● De aanwezigheid van derden op school wordt strikt beperkt. Derden dragen

een mondmasker
● Oudercontacten vinden digitaal plaats.
● Eetfestijnen en andere schoolfeesten worden momenteel geannuleerd.
● Ouders worden niet toegelaten in de school. Ze mogen wel tot aan de

speelplaats komen om hun kind op te halen, maar moeten een mondmasker
dragen.



Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!








