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Sinterklaas
Start voorverkoop zonnebloemen voor Guinée tot 22/12
Groep 9 – extra uur bewegingsopvoeding
Groep 4,5,6 - ICT
LS – schaatsen
KS – ouderavond CLB kleuters in ontwikkeling: zie algemene klasbrieven

Groep 3 – zwemmen

Coronarichtlijnen












klasgroepen blijven van mekaar gescheiden, ook in de gangen en in de zorgwerking.
eenrichtingsverkeer voor ophaal van de kinderen
geen externen op school
eendaagse uitstappen: kunnen doorgaan
In overleg met het team en de preventiedienst hebben we echter beslist om ook
hier de klasgroepen uit mekaar te houden. Ook omdat we geen externe helpers
mogen meenemen en de veiligheid van de kinderen voor ons prioritair is, nemen we
met pijn in het hart volgende beslissingen:
o deze activiteiten gaan tot aan de kerstvakantie niet door: schaatsen,
kerstviering in de kerk, zwemmen.
o het project en de muzische voorstelling worden verplaatst naar volgend
schooljaar
We zorgen voor ventilatie in de klassen en we meten voortdurend de waarden van de
luchtkwaliteit met een CO2-meter.
Het CLB treedt vanaf 3 besmettingen binnen 1 klas op en zet de noodremprocedure
in werking. Dit wil zeggen dat een klas dan onmiddellijk in quarantaine geplaatst
wordt en moet thuis blijven.
mondmaskerplicht op school voor alle volwassenen en voor kinderen van groep 8 en
9.
oudercontacten en –gesprekken mogen enkel digitaal doorgaan.
indien er op school teveel leerkrachten uitvallen, kan het zijn dat het schoolbestuur
en het plaatselijk bestuur de beslissing neemt om een bepaalde afdeling te sluiten
wegens overmacht.

Kerstviering


De viering in de kerk met het kerstspel kunnen niet doorgaan, maar we bezorgen
jullie net zoals vorig jaar een filmpje van het kerstspel van de kinderen van de
derde kleuterklas om jullie toch in de kerststemming te brengen.



Zoals elk jaar mogen de kinderen mekaar wel een cadeautje geven. Maar omwille
van de coronamaatregelen moet dit pakje ten laatste 17 december op school
aanwezig zijn zodat dit volledig “coronaproof” kan worden uitgedeeld.
Prijs van het pakje: 5 euro.

Afhaal Kerstrozen en pralines
Niet vergeten vrijdag 3 december :
afhaal kerstrozen en pralines in het gebouw van de KLJ naast de school tussen 15 en 17
uur.

Piindi fii Guinée
Maandag start de verkoop van de zonnebloemen voor
Guinée. De volledige opbrengst van deze verkoop
gaat naar ons zusterschooltje in Guinée.
De brief volgt maandag.
Deze week hebben de kinderen van groep 7,8 en 9
het schooltje opgezocht via google maps en wat
opdrachten uitgevoerd in verband met Guinée.

Filmpje van de week
NEW - Tape Art by Max Zorn - YouTube : je kent het wel. De dunne, bruine, brede tape
waarmee dozen dicht geplakt worden. Nooit gedacht dat je daarmee prachtige
kunstwerken kan maken. Maar dit bewijst nog maar eens dat niet het gebruikte materiaal
maar wat je ermee doet alles bepaalt. En dat geldt niet alleen in de kunst.

Sinterklaas
Voor alle kinderen (en ouders) een heel fijn sinterklaasweekend!

Varia


! er is geen voor- en geen naschoolse opvang op 24 december

Met vriendelijke groet
De Directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

