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Beste ouders,

GEDICHTENDAG
28 januari was het gedichtendag. Omdat lezen en literatuur hoog in
onze prioriteitenlijst staat, zijn er die dag, en verder in de poëzieweek
(28 januari – 3 februari) talloze activiteiten in de klassen.
Jammer dat jullie niet de gebouwen mogen betreden, ander had je
gezien dat in alle gangen, op alle deuren… prachtige geïllustreerde
gedichten ophangen.

CORONA – KROKUSVAKANTIE – VRIJE TIJD
Momenteel is het standpunt van de Minister van Onderwijs nog steeds dat de krokusvakantie in het
basisonderwijs niet verlengd wordt. De krokusvakantie start dus op maandag 15 februari en eindigt op
zondag 21 februari.
Voor de zekerheid gaan we de leerlingen toch wat leermateriaal meegeven bij aanvang van de
krokusvakantie. Dit doen we uit voorzorg voor het geval dat we toch niet mogen opstarten op
maandag 22 februari.
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Mondmaskers worden verplicht in het 5 en 6 leerjaar in klassen waar een besmetting is vastgesteld
(van een leerling of van de leraar). Dat mondmasker moet dan ook gedragen worden op de
speelplaats, in de turnles…

Dat wil dus zeggen dat deze leerlingen allemaal een mondmasker moeten meebrengen. Ons voorstel
is dan: “draag het ook”. Het kleine ongemak dat het dragen van een mondmasker veroorzaakt, weegt
niet op tegen de maatregelen die we moeten nemen als we meerdere besmettingen hebben in onze
school. We willen dit absoluut vermijden en danken dan ook iedereen voor de medewerking.

We willen jullie ook nog even herinneren aan andere maatregelen die
genomen worden voor de bescherming van onze kinderen. Sinds kort
mogen kinderen, jonger dan 12 jaar, nog slechts één georganiseerde
hobby per week uitoefenen, bijvoorbeeld voetbal of chiro, in een beperkte
groep van 10 kinderen. Wij vinden buitenschoolse georganiseerde hobby’s
zeer waardevol, maar in deze periode geldt er dus een beperking.
Op school wordt vaak ontsmet en veel verlucht. Er circuleert ook een
CO2-meter om de luchtkwaliteit in onze (klas)lokalen te meten. Op die
manier kunnen we beter inschatten hoe we best verluchten.

En dan nog dit:
Vorige week was het schrikken. Een leerling van het zesde leerjaar zou besmet zijn door het coronavirus.
Sinds deze week zijn de maatregelen strenger. CLB neemt dan de organisatie en de communicatie
over. Enkele leerlingen (dichtbij in de klas, vriendinnetjes) moesten naar huis en getest worden.
Nadien kregen we bericht dat het vals alarm was. Een residu van een vorige besmetting was in het
bloed gevonden. Een echte test gaf toen uitsluitsel: negatief.
CLB heeft nu de ouders van de leerlingen met "hoog risico contact" opnieuw ingelicht. Deze leerlingen
mogen maandag dus weer zonder zorgen naar school komen.
Gelukkig was het loos alarm.

INSCHRIJVINGEN: VOORRANGSPERIODE BROERS / ZUSSEN, KINDEREN
PERSONEEL
De periode van 1 tot 12 februari is de voorrangsperiode voor
het inschrijven (voor volgend schooljaar) van broertjes en
zusjes van kleuters en leerlingen van onze school. (Broertje /
zusje geldt ook voor samengestelde gezinnen.) Wij mogen nog
steeds geen ouders ontvangen voor inschrijvingen, dus deze
dienen online te gebeuren. Voor info: bs.deschakel@gmail.com
of 011/60.48.33.
In deze periode mogen ook kinderen van personeelsleden
ingeschreven worden.
Een open klasdag die we de nieuwe peuters en hun ouders aanbieden voor de instapdag, mogen we
helaas ook niet organiseren. Daarom willen juf Kristel en juf Lina hun klasje op een andere manier
tonen. Neem eens een kijkje op de website www.schooldeschakel.be.
Voor wat de andere aanmeldingen / inschrijvingen betreffen: in de gemeente Houthalen-Helchteren
dient de aanmelding online te gebeuren. Op de website van de school vinden jullie een link naar twee
filmpjes waarop Dirk Herfs, de ondersteuner van het Lokaal Overleg Platform, duidelijk uitlegt hoe je
dat best doet. (www.schooldeschakel.be).

DIKKE TRUIENDAG: DINSDAG 9 FEBRUARI
Elk jaar doen we mee met dikke truiendag. Hiermee willen we dan symbolisch aandacht vragen voor
het milieu, door de verwarming wat lager te programmeren en een warme trui te dragen.
Deze dagen is het al frisjes in de klas. Door de constante verluchting van alle lokalen is die trui toch al
nodig.
Daarom graag een andere “truiendag”.
Doe die dag eens gek met je trui:







Draag een gekke trui;
Draag een te grote trui;
Draag een versierde trui;
Draag je trui achterstevoren;
Draag je trui binnenstebuiten;
Of… draag een gekke, te grote, versierde trui binnenstebuiten/achterstevoren.

Jullie vinden vast wel iets leuks! En wij kijken ernaar uit.

ACTIE OUDERCOMITE
De spaghetti-dag, die het oudercomité gepland had in februari, mag niet
georganiseerd worden. Zij plannen wel op een ander moment een initiatief dat
corona-veilig kan. We houden jullie op de hoogte als deze plannen concreet
worden.

CORONA AAN DE POORT
Nog even herinneren aan de volgende maatregelen:
 Afhalen van kinderen:
o Kleuterschool: 3 momenten van afhalen
 15.10 u. voor de 2,5- en 3-jarigen;
 15.15 u. voor de 4-jarigen;
 15.20 u. voor de 5-jarigen.
o Lagere school: 3 uitgangen:
 Links (aan de klassen tweede leerjaar): eerste en tweede leerjaar;
 Hoofdingang: derde en vierde leerjaar;
 Poort: vijfde en zesde leerjaar.



Denk aan: afstand houden en mondmasker dragen.
Denk ook aan de verkeersveiligheid (voetpad, fietspad, rijweg).

Hou ook “GIMME” in het oog voor dringende mededelingen.

Te onthouden data:
Van 1 tot 12 februari: inschrijving broertjes en zusjes en kinderen personeel voor 2021-2022.
Dinsdag 9 februari: Dikke “doe-eens-gek-met-je” truiendag.
Van maandag 15 tot zondag 21 februari: krokusvakantie.
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