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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 17 JANUARI 2021 

 
Update corona 
In onze school werd bij een leerling een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Via deze weg willen we 
jullie informeren over de maatregelen in onze school.  
 

Welke maatregelen worden er genomen?  
 

De school heeft, zoals de richtlijnen het voorschrijven, contact opgenomen met de preventiedienst en het CLB. 
De geraadpleegde artsen hebben beslist om de besmette leerling en het gezin in quarantaine te plaatsen. Men 
stelt vast dat het om een laag risico gaat. Dit wil zeggen dat de kans klein is dat andere kinderen ook besmet 
geraken.  
 

De kinderen van het vierde leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ze worden echter gevraagd om hun 
sociale contacten te beperken gedurende 14 dagen na het laatste contact met de leerling die besmet werd. Even 
dus geen hobby’s meer en geen contact met (kwetsbare) familieleden of vrienden. Huisgenoten van kinderen 
van het vierde leerjaar moeten hun contacten niet extra beperken.  
 

Kinderen van het vierde leerjaar die voor of na schooltijd in de Bezige Bij blijven zijn nog steeds welkom voor 
opvang. Ze kunnen hun huiswerk maken gedurende een beperkte tijd en blijven hierbij afgezonderd van de 
andere leerjaren. 
 

We vragen jullie om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). 
Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je contact op met de huisarts.  
 
Personeel 
Juf Anneleen heeft de afgelopen periode de tijd genomen om na te denken over haar toekomst. Ze overweegt al 
een tijdje om een nieuwe uitdaging aan te gaan en heeft besloten om de sprong te wagen. Juf Anneleen is 
afgelopen maandag gestart in een school voor kinderen met bijzondere noden in Westmalle.  
We gaan juf Anneleen heel erg missen in onze school. Uiteraard wensen we haar veel succes met deze nieuwe, 
leerrijke uitdaging.  
 

De komende weken blijft juf Martine paraat staan om de kinderen, samen met juf Ilse, te begeleiden.   
Op 1 februari gaat juf Chaline Pauwels van start in onze school. Chaline is een oud-leerling van onze school en 
deed de afgelopen periode een schitterende stage in onze school. Zij neemt de vervanging van juf Anneleen tot 
einde schooljaar verder op. Met een gerust hart vertrouwen we de kinderen aan haar toe. Uiteraard staan ook 
juf Ilse, juf Annelies en juf Ruth paraat voor de kinderen van het vierde leerjaar. 
 
Boekenpakket  
Zoals jullie weten heeft de ouderraad een boekenpakket gewonnen n.a.v. de voorleesweek. Woensdag werden 
de boeken op school geleverd. Via deze weg nogmaals een DIKKE DANKJEWEL aan alle ouders die een foto 
hebben ingezonden en aan onze ouderraad voor de knappe collage. Ons boekenaanbod werd weer aangevuld…  
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Eerste communie 
Via deze weg laten we jullie weten dat de datum voor de eerste communie in Minderhout gewijzigd werd. Dit 
jaar vieren we de eerste communie namelijk opnieuw in de kerk van Hoogstraten. De viering van de eerste 
communie voor de kinderen van Minderhout zal daarom doorgaan op zaterdag 8 mei.  
 

Op dit ogenblik is het nog niet geweten welke coronaregels er op dat ogenblik van kracht zullen zijn. Het is dus 
mogelijk dat de vieringen opgesplitst zullen moeten worden. Meer informatie volgt van zodra er meer 
duidelijkheid is.  
 
Kangoeroewedstrijd 
Ieder jaar nemen we als school deel aan de kangoeroewedstrijd. Voor de vakantie werden alle ouders via Gimme 
gevraagd om aan te duiden of de kinderen hier al dan niet aan mogen deelnemen. Omwille van een 
administratieve fout moeten we jullie helaas vragen om de deelname van uw kind opnieuw te bevestigen. Onze 
excuses voor dit ongemak. Het inschrijfstrookje is alvast opnieuw in Gimme te vinden. Dankjewel voor jullie 
begrip.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 19 januari 2021  Speelmoment instapklas 
 Vrijdag 22 januari 2021  Vrije dag 
 
 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 
 
  
 
 


