Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 5 DECEMBER 2021
Update corona
We merken dat het aantal besmettingen in onze school daalt. We hopen dat de situatie ook de komende weken
onder controle blijft. Op dit ogenblik zijn er enkele leerkrachten afwezig omwille van quarantaine of ziekte.
Gezien het huidige lerarentekort is er geen vervanging beschikbaar. We trachten intern steeds een oplossing te
vinden. Gezien het klasdoorbrekend werken tijdelijk ‘on hold’ staat is dit niet evident. Hierdoor hebben we de
afgelopen dagen reeds in enkele klassen de kinderen moeten verdelen over de andere klassen (van hetzelfde
leerjaar).
Extra maatregelen onderwijs
Vrijdag kwam het Overlegcomité vervroegd samen om bijkomende maatregelen te nemen die de huidige zware
coronagolf het hoofd moeten bieden. Tijdens het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners
werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op onderwijs was. De huidige bestaande maatregelen blijven
van kracht. Hieronder volgt een overzicht van de bijkomende maatregelen.
Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar
De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Alle leerlingen van de
lagere school dragen vanaf dinsdag een mondmasker in de binnenruimtes op school. Buiten en tijdens de lessen
bewegingsopvoeding mogen de mondmaskers af.
We vragen alle leerlingen om een mondmasker te voorzien. Zorg ook voor enkele extra mondmaskers in de
boekentas.
Aanscherping quarantainestrategie
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.
Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang
komt omdat er bv. te veel leerkrachten afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn.
Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs
Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Volgende week wordt er - samen met
de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur - naar analogie met de noodopvang in eerdere periodes van
verlengde vakantie - een systeem uitgewerkt.
Bezoek Sinterklaas
Deze week kregen we belangrijk bezoek in onze school. We wensen alle kinderen een fijn Sinterklaasweekend
toe! Maak er samen met de kinderen een fijne tijd van en geniet!

Studiedag
Terwijl onze leerlingen maandag genieten van het nieuwe speelgoed, trachten de leerkrachten van onze school
het aanbod taalontwikkeling verder te versterken en te verfijnen.
Een aantal onderdelen worden in de focus gezet a.d.h.v. verschillende workshops. We gaan aan de slag met het
dagelijks leesmoment en krijgen input rond voorlezen. Ook zetten we de eerste stap richting de uitwerking van
een schoolbibliotheek op onze beide vestigingen.
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Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 6 december 2021
Donderdag 9 december 2021

Studiedag (vrijaf voor leerlingen)
Infoavond Bert de Kusser (6de leerjaar)

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
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