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 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 Zoals afgesproken geven we  jullie de concrete afspraken i.v.m. de verstrengde 
 maatregelen mee.  Jammergenoeg kregen we nog niet overal een antwoord op. 

 Een overzicht van wat we wel weten: 

 Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar 
 De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. 
 Graag vanaf maandag 6 december (en uiterlijk op woensdag 8 december) verwachten we 
 dat alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker dragen in de binnenruimtes 
 op school. 

 ●  Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand en voldoende ventilatie 
 is, mag het mondmasker af. 

 ●  Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten 
 vermijden. 

 Aanscherping quarantainestrategie leerlingen 

 Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de  procedure 
 tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt 
 geplaatst. 

 ‘Leeruitstappen’ 

 Het overlegcomité besliste ook dat er geen leeruitstappen meer mogen plaatsvinden die 
 binnen plaatsvinden. Bv.  uitstappen naar musea of toneelvoorstelling … Scholen mogen 
 uiteraard wél nog in de openlucht per klas activiteiten organiseren (bijvoorbeeld een 
 wandeling in het park, bezoek aan het bos).  Het zwemmen mag voorlopig wel nog 
 doorgaan, vermits dit gezien wordt als les. 

 Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs 

 Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger.  De 
 kerstvakantie start dus op 20 december 2021.  Jullie worden  later nog geïnformeerd over 
 het verloop van de oudercontacten. 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=9e9464257d&e=4d38b8ccd0


 Ik veronderstel dat jullie veel vragen zullen hebben over opvang tijdens de de extra week 
 kerstvakantie.   Er volgt nog overleg over de organisatie van de noodopvang tussen de 
 bevoegde ministers. We informeren jullie hierover nog over de uitkomst daarv  an. 

 Waar we ook nog geen concrete informatie over kregen, is over de verplichting om ieder 
 klaslokaal uit te rusten met een CO2-meter. We weten dat die verplichting er komt, maar 
 nog niet wanneer. 

 Wij beschikken momenteel over twee toestellen op school. 
 Voor iedere vestiging één.  Na een week wordt dit toestel 
 doorgeschoven.  We keken al uit naar verschillende 
 modellen om iedere klas van een toestel te kunnen 
 voorzien. 
 De toestel registreert de metingen zodat die kunnen 
 geanalyseerd worden, van zowel CO2, als temperatuur, 
 luchtvochtigheid én zelfs geluid. 
 Via een website kunnen de metingen bekeken worden.  De 
 leerkrachten en leerlingen doen er alles aan om de 
 luchtkwaliteit op school zo optimaal mogelijk te houden én 

 dat werkt! 

 De CO2-waarden zien er voor de twee vestigingsplaatsen erg goed uit. 

 Mogen we wel vragen om de kinderen voldoende warm te kleden 
 en/of een dikke trui mee te geven naar school.  Doordat de 
 buitentemperatuur toch wel sterk gedaald is en we natuurlijk ramen 
 en deuren openzetten om te ventileren, is het niet erg warm op 
 school. 

 Een vraagje van de kleuterleidsters: 
 Gelieve even géén knutselmaterialen (eierdozen, botervlootjes, yoghurtpotjes, karton,...) 
 meer mee te geven naar school van Proven.  We hebben voorraad genoeg.  Daarenboven 
 zijn we volop aan het opruimen.  Binnenkort starten de renovatiewerken aan het 
 kloostergebouw en moeten we alles verhuizen van de ene zolder naar de andere. 



 Op vrijdagmiddag kwam de kinderraad van Krombeke samen.  We bespraken wat er leeft 
 bij de kinderen en we luisterden naar hun inbreng voor het inrichten van de speelplaats en 
 de aanleg van  tuin. 

 Nog een héél fijn weekend ! 

 Belangrijke data eerste trimester 

 08.12.2021  start proefwerken 

 21.12.2021  oudercontact lagere klassen  De Kastanje Proven 

 23.12.2021  oudercontact lagere klassen De Kastanje Krombeke 

 Belangrijke data tweede trimester 

 10.01.2022  stage Sam bij de Vossen (tot 28.01.2021) 

 10.01.2022  stage Alison bij de Konijntjes (tot 28.01.2021) 

 02.02.2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 14.02.2022  namiddag: Grootoudersfeest Proven & Krombeke 

 19.03.2022  Opendeurdag Krombeke 

 26.03.2022  Opendeurdag Proven 


