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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Zwemmen?
Helaas moeten we nu al meedelen dat het schoolzwemmen in januari geschrapt is.
Dit betekent spijtig genoeg dat de leerlingen van het 3de leerjaar aan het einde van
hun lessen zijn. Mochten we in de loop van het schooljaar toch nog een ruimte
vinden om lessen in te richten, dan zullen we dat graag meedelen. Laat ons samen
duimen.
2. Schoolvoorstellingen
Op 14 januari hadden we voor het 3de en 4de leerjaar de schoolvoorstelling Nautilus
gepland in OC ’t centrum in Sint-Lenaarts.
Deze voorstelling werd geannuleerd. We betreuren dit maar moeten ook aan ieders
gezondheid denken.
Op 21 januari zou Studio Gekko de toneelvoorstelling “Dagboek” rond
pestproblematiek opvoeren voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
Deze voorstelling werd verzet naar een latere datum.
3. Corona en de maatregelen
Het mondmasker blijft verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. Hierdoor krijgen zij ook de
beoordeling “laagrisico” en zullen we niet zo snel aan 4 mogelijke besmettingen per
klas komen. Dat is het goede nieuws: daardoor zullen klassen veel minder snel in
quarantaine moeten.
Om de herstart van het schooljaar zo veilig mogelijk te laten verlopen, roept het
onderwijs op om leerlingen voor 10 januari liefst een zelftest af te nemen en dit
wekelijks te herhalen tot aan het krokusverlof. Eveneens onder het bekende motto:
voorkomen is beter dan genezen.
Het kan natuurlijk dat een kind op een bepaalde dag ziektesymptomen heeft. Dan is
de logische vraag om het kind thuis te houden en eerst te laten testen.
Ook de school blijft trouw een en ander in de gaten houden: mondmaskers, co2meters, verluchting. In verband met dit laatste, en de tijd van het jaar, is het geen
slecht idee om de mooiste truien aan te trekken. Houd er liefst rekening mee dat het
inderdaad frisjes kan zijn.
Zonder twijfel wordt dit verhaal nog vervolgd. We hopen samen dat dit allemaal
stapjes zijn in de goede, gezonde richting. Dank.
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4. Auteurs op bezoek
In de loop van januari organiseert de bibliotheek op een veilige wijze de jaarlijkse
auteurslezingen en daaraan gekoppeld een bibbezoek met uitleg over de werking.
Met plezier een overzichtje:
20.01: Matilda Masters voor het derde en vierde leerjaar
27.01: Luc Hanegreefs voor het vijfde en zesde leerjaar
5. Elkaar opzoeken
Het ziet ernaar uit dat we met zijn allen elkaar regelmatig zullen opzoeken. Laat het
niet te veel een zoeken worden. Er is een klas-whats-app en een klasmail. De school
blijft telefonisch bereikbaar. Afhankelijk van wat u wenst - gesprek, mededeling,
vraag - en van het ogenblik van de dag - de eerste zorg blijft natuurlijk bij de kinderen
en de lessen liggen, nemen we contact met u op. Snelle communicatie moet soms,
geduld blijft een mooie deugd.
Laat binnen dit geduld dit ook nog eens een vriendelijke uitnodiging zijn om met oog
voor beleefdheid en privacy 2022 op dit vlak zo aangenaam mogelijk te houden.
Hartelijk dank.
6. Belangrijke data
10 jan -14 jan
10 januari
20 januari
25 januari
27 januari
4 februari

Oudercontacten 3-4-5-6
Geen opvang in ‘t Speelal
Auteurslezing door Matilda Masters en bibbezoek 3 en 4
Kleine wieltjes
Auteurslezing door Luc Hanegreefs en bibbezoek 5 en 6
Facultatieve verlofdag

