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Zwemmen? 
Helaas moeten we nu al meedelen dat het schoolzwemmen in januari geschrapt is. Dit 
betekent spijtig genoeg dat de leerlingen van 1, 2 en 3 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. 
  

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 
ouders op om hun kind voor 10 januari te testen met een zelftest 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, CO2-meters, 
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. 
  

Auteurs op bezoek 
In de loop van januari organiseert de bibliotheek op een veilige wijze de jaarlijkse 
auteurslezingen. Met plezier een overzichtje: 
12.01: Rosemarie De Vos voor het eerste leerjaar 
14.01: Reine de Pelseneer voor het tweede leerjaar 
20.01: Matilda Masters voor het derde en vierde leerjaar 
27.01: Luc Hanegreefs voor het vijfde en zesde leerjaar 
  

De kers op de taart 
We delen hier op onze beurt graag een extra bloemetje uit aan ons oudercomité. Met hun 
activiteit “de gemaskerde lezer” werden ze bij de winnaars geplaatst van de 
ouderverenigingenkoepel KOOGO. Vraag het nog maar eens aan de leerlingen hoe 
leerkrachten zich aanstekelijk verkleedden om zo voor te lezen en hoe uitdagend het was voor 
de kinderen om aan te duiden wie er ontmaskerd moest worden. Hoe coronaveilig op een 
heerlijke wijze aan leespromotie kan gedaan worden. Een dikke proficiat.  
  

  


