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1.Nieuwe coronaregels na de herfstvakantie 

 
Tussen de rapporten en de zorgvuldig geplande oudercontacten door overviel het 
virus ook onze school. Zelfs na alle verwittigingen en voorzichtigheid blijft het een 
overval die leidde tot de sluiting van groep 3. We hopen hoe dan ook gezonder en 
opnieuw met volle klassen na de herfstvakantie verder te kunnen! 
Iedereen vraagt zich af hoe het nu verder moet. We proberen even kort en duidelijk 
te antwoorden. 
Het uitgangspunt blijft de scholen zo maximaal mogelijk open houden en het recht op 
leren voor alle kinderen zo goed mogelijk bewaren. Ventilatie blijft daarom een 
absoluut en noodzakelijk aandachtspunt. 
De leerlingen van vijf en zes dragen vanaf 8 november binnen een mondmasker. Bij 
voldoende afstand en ventilatie kunnen ze dat, eenmaal ze in de klas zitten of 
vooraan voor het bord komen, afzetten. Ook op de speelplaats hoeft het niet als ze 
tenminste stevige lichamelijke contacten vermijden. Even letten op wat en hoe je 
speelt! 
Voor de hele school worden de test- en quarantaineregels aangepast. Alleen 
leerlingen die echt symptomen vertonen worden nog getest. Een klas gaat pas 1 
week in quarantaine bij 4 of meer besmettingen. 
Ouders of andere bezoekers dragen steeds een mondmasker. Oudercontacten 
gebeuren liefst digitaal maar er kan uitzonderlijk een gesprek op school gepland 
worden. Bij ruimere schoolactiviteiten zal naast een masker eveneens een covid safe 
ticket vereist worden.  
We rekenen op ieders positieve medewerking en hopen daarmee uiteraard weer een 
stap in de oplossing van het probleem te zetten. Allen, van de kleinste leerling tot de 
langste ouder, zeer veel dank om het leren mee mogelijk te houden. 
Op 8 november zetten we de poort na de herfstvakantie wagenwijd open en hopen 
iedereen terug te zien. Op 12 november is er wel school maar geen voor- en 
naschoolse kinderopvang in Ferm. Ook om aan te denken. 
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2.Ithaka 5 en 6 

 
Rekening houden met klas- of schoolbubbels, en met gezondheidsvoorschriften, 
doen we. We hopen zo in de loop van november toch enkele afspraken te mogen 
bewaren. 
Op 16 november droomt het vijfde en zesde leerjaar van de muzikale tocht naar 
Ithaka. Vertrekken is belangrijker dan aankomen, stelt Eline Kuppens in de 
aankondiging. Je mag er al eens over nadenken. De voorstelling kan je vervolgens 
verder op weg zetten. 
De 5 euro toegangsgeld wordt voor beide klassen op de schoolrekening geplaatst. 
 
  
3.G-sport op 25 november voor 5 en 6 
 
In de week van 22 november 2021 tot en met 26 november 2021 zal er in sporthal 
De Ring het ‘G-sport@school’-project georganiseerd worden. 
Bedoeling van het project is om de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar kennis 
te laten maken met verschillende G-sporten om er zo ook meer over te 
leren/ontdekken. Voorbeelden van dergelijke sporten zijn rolstoelbasketbal, boccia, 
zitbadminton, torbal… Op 25 november proberen 5 en 6 deze sporten uit. Als de 
weergoden ons goed gezind zijn, rijden we er met de fiets naartoe. 
Deelname is volledig gratis.  

 

4.Goed gedrag, elke dag: iemand groeten               

 

Met de hoed in de hand komt men door het ganse land. Meer zelfs: met een gepaste 

beleefdheid vlieg je ook zo doorheen het ganse schooljaar. Daarom kiezen we in 

november het aandachtspunt: iemand groeten. 

Kies de juiste manier om te groeten: de juiste woorden, met een glimlach of een 

gebaar, met een blik naar de persoon toe, en, groet terug. Alvast een aangename 

start hiermee! 
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5.Belangrijke data   

 

11 november  Wapenstilstand 

12 november Geen opvang in Ferm 

16 november Toneelvoorstelling Ithaka voor 5 en 6 

25 november  G-sport in sporthal De Ring voor 5 en 6 

30 november Kleine wieltjes 

Geen nabewaking in ‘t Speelal 

 

  

 
 
 


