Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 26 SEPTEMBER 2021
Maak met taal je eigen verhaal!
Sinds deze week is in elke boekenhoek en klasbibliotheek het resultaat te vinden van het jaarthema van vorig
schooljaar. Elke klas maakte een verslag van het bezoek van Scharrelkip. Samen schreven we aan ons schooleigen
verhaal. We hopen dat ook de leerlingen enthousiast zijn en wensen hen veel kijk- en leesplezier toe!

Versoepelingen maatregelen onderwijs
Deze week werden er verdere versoepelingen in het onderwijs in Vlaanderen aangekondigd. Hieronder geven
we graag een woordje toelichting bij de concrete beslissingen die genomen werden.
Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijsveld opnieuw
haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.
Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen
▪ Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 oktober in
de brede maatschappij geldig zijn. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden geen
mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen.
▪ Ook in de schoolomgeving mag het mondmasker uit. Ouders en externen moeten op school niet langer
een mondmasker dragen. De aanwezigheid van ouders en derden op school blijft nog steeds beperkt.
▪ Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor een aantal
voorzorgsmaatregelen. Een goede ventilatie en aandacht voor handhygiëne blijven belangrijk.
Aanpassing quarantainemaatregelen
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf maandag 27 september 2021 nieuwe regels
voor testing en quarantaines. Een overzicht:
▪ Bij een hoogrisicocontact op school moeten leerlingen een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag
1 en dag 7.
▪ Als het resultaat op dag 1 negatief is, moeten de leerlingen niet in quarantaine blijven.
▪ Bij twee of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas wordt de volledige groep
beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een
negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang de vaccinatiestatus. Zij
volgen de regels van de maatschappij.
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Dag van de sportclub
Woensdag is het ‘Dag van de sportclub’. In samenwerking met enkele lokale sportclubs hebben we een sportieve
voormiddag in petto voor de leerlingen van de lagere school. We vragen onze leerlingen om die dag in sportieve
kledij (bij voorkeur van de eigen sportclub) naar school te komen.
Scharrelloop
Woensdag is het Scharrelloop voor onze kleuters. We vragen alle kleuters om die dag in sportieve kledij naar
school te komen. De Scharrelloop voor de kleuters gaat door op school.
Op donderdag 30 september is het de beurt aan de lagere school. Naar jaarlijkse gewoonte rijden we hiervoor
met de fiets naar het bos in Castelré. Graag geven we enkele laatste aandachtspunten mee.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alle leerlingen komen met de fiets naar school. Zorg dat deze volledig in orde is. Wie normaal niet met
de fiets komt, kan zijn of haar fiets op de sportspeelplaats zetten.
De kinderen brengen een veiligheidsspeld mee om het scorekaartje op het T-shirt vast te maken.
Alle leerlingen krijgen na afloop een drankje en een appel. Een eigen drankje zal wellicht ook smaken.
Steek dit, samen met het lunchpakket, in een rugzak zodat je kind het zelf kan meenemen.
We vragen alle kinderen om het sponsorblad mee naar de klas te brengen zodat de leerkracht het aantal
afgelegde rondjes na afloop kan noteren.
Het sponsorgeld mag in de loop van de week na de Scharrelloop mee naar de klas gebracht worden. We
willen jullie hiervoor graag alvast heel erg bedanken!
Het turngerief komt mee naar huis. We vragen om dit bij aanvang van de dag reeds onder de eigen
kleding aan te doen. Nadien is het turnuniform dan meteen thuis voor een wasbeurt.
De kinderen dragen best geen turnpantoffels maar wel sportschoenen.

Uitstappen en activiteiten deze week
Woensdag 29 september 2021
Donderdag 30 september 2021
Vrijdag 1 oktober 2021

Scharrelloop (kleuterschool)
Dag van de sportclub (lagere school)
Scharrelloop (lagere school)
Vrije dag

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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