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Corona: laatste beslissingen
Vanaf maandag zal de hele lagere school een mondmasker moeten dragen. Toch even aan
denken. We bestuderen iedere nieuw binnenkomende informatie om op te volgen of het
ook tijdens turnlessen e.d. zal moeten.
De quarantaineregels keren terug vanaf twee besmettingen per klas. Het kerstverlof wordt
voor de kleuter- en lagere school een week vervroegd en gaat in op 20 december.

Kleuters mogen terug naar school!
Na het verplichte testen van al onze kleuterjuffen zijn we zeer verheugd met de resultaten.
Maandag staan ze daar weer met open armen om hun oogappels terug te ontvangen. Alleen
de derde kleuterklas moet nog de quarantaine uitzitten en die kleuters mogen donderdag
terugkomen.

Sint
Vorige woensdag passeerde de Sint dan toch nog aan/voor de school. Op veilige afstand.
Gezien zijn leeftijd behoort hij zeker tot een risicogroep. We verzekeren alle ventilatie en
ontsmettingsmiddelen en hopen zo voor alle klassen toch nog op een nachtelijk bezoekje.
Alvast bedankt voor allen die dat mee mogelijk maken.

Zwemmen
Helaas. Kunnen virussen zwemmen? De klassen mogen het tot nieuwjaar niet. Hopelijk door
onze alertheid na de kerstvakantie weer opnieuw...

Rapport
We zijn gewoon om op een evenwichtig moment tussen Sinterklaas en Kerstmis de
rapporten in de lagere school mee te geven. Dit blijft op 17 december. Voorbij alle
onderbrekingen en quarantaines zetten we alle zeilen bij om zo’n duidelijk mogelijk beeld
van ieder kind te schetsen. In de week die daarop volgt plannen we digitale oudercontacten.
Wanneer en hoe wordt meegedeeld bij het rapport. Voor de leerlingen betekent dit nu nog
wel dat een laatste inspanning om het rapport helemaal als versiering in de kerstboom te
kunnen laten pronken zeker mag!
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Hoe snel?
In een schoolwereld die iedere dag steeds weer een tikje kan veranderen hebben we
ontdekt hoe nuttig en aangenaam snelle en juiste communicatiekanalen kunnen zijn. De
klas-whatsapp biedt mogelijkheden. Toch denken we verder en zien af en toe soms te snelle
berichten die privacy en respect iets minder hoog in het snelle vaandel dragen. Zullen we
samen proberen daarop mee te letten en de berichten voor iedereen nuttig en zonder
nasmaakje te houden? Dank voor de attentie.

Wensen
Nog meer wensen naar de kerstvakantie toe. Ook dit jaar kijken we met veel belangstelling uit
naar de creativiteit van de leerlingen. Denk eraan: liefst één zelfgemaakte wenskaart voor de
hele klas. Die kunnen dan samen een extra sfeervolle versiering vormen.

