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CORONA-MAATREGELEN 

Mondmaskers vervallen voor onderwijspersoneel en kinderen binnen de
school.  
Aan de ouders wordt er nog steeds gevraagd om grote stromen binnen het
schoolgebouw te vermijden.  De richtlijnen i.v.m. het brengen en halen van
jullie kinderen veranderen niet. Jullie blijven zeer welkom op het
schooldomein, maar helaas tot aan de buitendeuren...  In de buitenlucht is
een mondmasker niet verplicht.
Als er contact is tussen ouders en onderwijspersoneel en 1 van beide partijen
vraagt om een mondmasker te dragen (om welke reden ook), vragen we om
dit te doen uit respect voor elkaar.
Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende
aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie
blijft essentieel als 'verdedigingslinie' om besmetting te voorkomen. We
blijven les geven met een open raam. Verder heeft de scholengroep toestellen
voorzien om de lucht te monitoren (CO2-meters) die in verschillende lokalen
zullen geplaatst worden.
Oudercontacten kunnen op school doorgaan met mondmasker.

Na overleg binnen de scholengemeenschap (waartoe onze school behoort) zijn
de richtlijnen m.b.t. de coronamaatregelen vanaf vrijdag 01 oktober besproken.
De onderwijsrichtlijnen veranderen niet behalve de mondmaskerplicht.

Samengevat:

Het overlegcomité komt terug samen in de 1e helft van oktober. We hopen
samen met jullie op verdere versoepelingen. Van zodra er iets verandert, houden
we jullie op de hoogte.

WAT EEN MOOIE START!
Wat een mooie start van oktober! We zagen vandaag veel blije gezichten! Het
was heel fijn om de grootouders deze middag te verwelkomen om samen te
spelen met de kinderen. Verder in deze vrijdagpost zien jullie ook nog
verschillende andere mooie activiteiten uit onze klassen. Zeker lezen!



INFO ROND DE LOODPRIK

Op 05 oktober wordt er door de provincie de loodprik georganiseerd voor de
kinderen van Moretusburg. Dit gaat naar jaarlijkse gewoonte door op onze
school. De betrokken leerlingen hebben hiervoor een brief ontvangen.

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) onderzocht in een
recente studie de aanwezigheid van lood in de bodem op verschillende
locaties, waaronder onze school. De conclusie van het onderzoek is dat de
risicogrenswaarden niet overschreden zijn. Uiteraard dienen we wel samen
waakzaam te blijven. (Het rapport kan toegestuurd worden op aanvraag.)

Deze week is er ook een nieuwsbrief verschenen met extra informatie. Hierin
lezen we dat er een nieuwe bloedprikactie georganiseerd wordt in de
vroegere school ‘De Vlinder’ te Hoboken op 19/10, 20/10 & 25/10. Normaliter is
dit voor de kinderen in Moretusburg en Hertogvelden. Indien u toch buiten
deze wijken woont en een testing wil laten doen, kan dit eventueel ook nog
op deze locatie. De wijkverantwoordelijke Liesbet De Groot kan u hier alle
nodige verder informatie over geven. Haar gegevens staan vermeld in de
nieuwsbrief.
Verder hebben we contact gehad met de organisatie Logo om een aantal
bijkomende ondersteunende maatregelen te bespreken/aan te vragen.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere het beton laten afspuiten,
bodembedekking/schors in het bos, een waterstraat op de speelplaats om
nog meer handen te laten wassen, enz. Onze vragen worden nu voorgelegd
en besproken. De uitkomst hiervan is nog even afwachten.

INFOVERGADERING
We geven graag nog een reminder mee voor de
infoavond rond ouderparticipatie. 
We nodigen je graag uit op donderdag 07/10 om
19 uur (tot max. 21 uur). Hier kom je te weten wat
er bedoeld wordt met ouderparticipatie en wat de
verwachtingen zijn. 
Ben je benieuwd en vrij op 7 oktober? Stuur dan
een mailtje (via Smartschool) naar Britt
Seeldrayers om jouw aanwezigheid te bevestigen.

REGELING NABEWAKING
We hebben een paar vragen gekregen i.v.m. de werking van de nabewaking. 
De nabewaking start om 15.40 uur. Per begonnen half uur betaal je 0,95 euro.
Als je aankomt op school om je kind af te halen, kan je je aanmelden bij één
van de begeleiders. Je kind wordt op dat moment uitgescand. Nadien kan je
je zoon of dochter meenemen naar huis. 
Eens je kind is uitgescand, valt het niet meer onder het toezicht van de
nabewaking.



GENIET MEE VAN ENKELE SFEERBEELDEN

VAN DE VOORBIJE WEKEN...

Groepsfoto van de Speelse
Slingerapen en de
Legendarische Lama's
tijdens hun spetterende
week bosklassen!

Luna (Maud & Co) opent elke
vrijdag het letterwinkeltje
voor de Knappe Krabben en
de Hippe Haaien. 



Elke week is er een klas
verantwoordelijk voor het
opruimen van de speelplaats.
De Trendy Tijgers gaven al het
goede voorbeeld! Met
afvalgrijpers en handschoenen
gingen ze knap aan de slag.

De Joviale Jaguars werkten
rond Franse toneeltjes.

Très bien!

De Joviale Jaguars rekenden
hun wiskundeopdrachten uit
buiten op de speelplaats.



De Energieke Egels en de Vurige Vossen werkten rond het
thema 'Onder water'. Ze maakten een octupus en ze
schilderden de zee met waterverf, ze lijmden met zand en
stempelden 4 visjes in de zee. Wauw!

Enkele knappe geïllustreerde
vrije teksten van de Pittige
Puffins rond het thema 
'Onder water'.



De Waanzinnige Wolven
maakten een indrukwekkende
maquette van de school.

En ook de Blitse Bevers maakten
een indrukwekkende maquette
van de school!

De ouders van de Bevers en de Wolven
zijn op maandag 4 oktober welkom op
school om 15.10 uur. Zo kunnen ze de
maquette in het echt bewonderen!



De Pientere Panters en de
Ongelooflijke Olifanten werken
rond het thema 'oude Grieken'. Ze
smulden deze week van een
Griekse lunch. Ondertussen werden
ook de recepten uitgeschreven en
werden er foto's gemaakt. Zo
hebben ze volgende week een
eigen Grieks kookboek!



Een echt ridders- en
prinsessenfeest bij de
Zingende Zeehonden!

BELANGRIJKE DATA
OKTOBER 2021

Maandag 4 oktober 2021: medisch
schooltoezicht L4
Maandag 4 oktober 2021: de Ongelooflijke
Olifanten bezoeken de brandweer
Woensdag 6 oktober 2021: medisch
schooltoezicht L5
Donderdag 7 oktober 2021: infovergadering
Vrijdag 8 oktober 2021: de Pientere Panters
bezoeken de brandweer
Vrijdag 22 oktober 2021: pedagogische
studiedag = leerlingen geen school, ook geen
voor- en naschoolse opvang
Dinsdag 26 en donderdag 28 oktober: geen
huiswerkklas (week voor de vakantie)

Dag van de ouderen: feest met
de grootouders vandaag!

FijnFijnFijn
weekend

!weekend
!weekend
!


