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GO! FREINETSCHOOL DE PLUIM

PLUIMFLASH!

In deze Vrijdagpost / Pluimflash geven we u graag een aantal korte updates mee in
verband met de werking van de school en de corona-maatregelen. Volgende week
kan u opnieuw rekenen op een uitgebreide Vrijdagpost met info en foto's.
Geniet van het weekend en bedankt om samen met ons school te maken!

LBV IN DE LAGERE SCHOOL

In het kader van de huidige toename van besmettingen hebben we besloten om
vanaf nu de lessen LBV in de LAGERE SCHOOL niet meer per leerjaar te organiseren,
maar wel per klas. Op die manier vermijden we dat het hele leerjaar in quarantiane
moet bij een clusterbesmetting van 4 leerlingen.
In de KLEUTERSCHOOL blijven we de aangrenzende klasgroepen wel als 1 klasbubbel
zien. Dit kunnen we niet vermijden, doordat de kleuters gebruikmaken van
gemeenschappelijke toiletten en de kinderen ook in de andere klas werken en
spelen.

INFO CLB EN VACCINATIES

We krijgen signalen dat er heel wat ongerustheid is over de rol van de CLB’s in het
vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar tegen COVID.
We informeerden bij het CLB en geven graag een woordje uitleg.
Het vaccineren van kinderen en jongeren door het CLB verloopt via strenge
procedures. In geen geval wordt een kind gevaccineerd door het CLB zonder
uitdrukkelijke toestemming van de ouders.
Het toedienen van een COVID vaccinatie is geen opdracht voor het CLB. De COVID
vaccinatie voor kinderen wordt georganiseerd vanuit de vaccinatiecentra in
samenwerking met de lokale besturen.

Tijdens deze donkere dagen is het extra belangrijk om goed
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen, zijn het maar
liefst 2 fluo-dagen op de Pluim!
Op donderdag 27 en vrijdag 28 januari mag iedereen verkleed
komen in fluo-kleuren, fluo-kleding, fluo-attributen, ...
De werkgroep verkeer zorgt ook voor een verduisterd lokaal. Op die
manier kan elke klas even fluo-dansen op hun favoriete muziek.
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