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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 10 JANUARI 2021 

 
Donkere dagen 
In deze donkere tijden willen we graag nogmaals jullie aandacht vragen voor veiligheid in het verkeer. We 
verwachten dat onze leerlingen steeds een fluovest dragen op weg van en naar de school. Ook willen we 
uitdrukkelijk vragen aan onze fietsers om steeds het fietslicht aan te zetten. 
 

  
 

… omdat we jullie graag ZIEN!  
 

Update corona 
Donderdag tijdens het onderwijsoverleg werden, door de onderwijspartners en minister Weyts, een aantal 
knopen doorgehakt. Alle huidige maatregelen (code oranje) blijven alvast gelden tot aan de krokusvakantie. Het 
uitgewerkte draaiboek voor onze school blijft een houvast voor onze dagelijkse werking.  
 

Op basis van de huidige besmettingscijfers is de krokusvakantie verlengen nog niet aan de orde. Indien de cijfers 
toch verslechteren, wordt bekeken of er voor of na de krokusvakantie een extra week afkoelingsperiode komt. 
In dat geval zal die extra week ingevuld worden met afstandsonderwijs. Ten laatste op 22 januari ontvangen we 
hierover meer nieuws.  
 

Ondertussen zijn er enkele leerlingen van het 6de leerjaar 12 jaar geworden. In de school zijn de kinderen niet 
verplicht om een mondmasker te dragen. We vragen wel om bij het toekomen en vertrekken, voor en na 
schooltijd, een mondmasker te dragen.  
 
Meerdaagse uitstappen 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we aan het einde van het schooljaar op meerdaagse uitstap met de leerlingen van 
de bovenbouw. Zo gaan de leerlingen van het vierde leerjaar op zeeklassen in Oostduinkerke. De leerlingen van 
het vijfde leerjaar vertoeven een week in een kasteel in Hamoir (kasteelklassen). Voor het zesde leerjaar is er ons 
uniek taaluitwisselingsproject met Neufchâteau.   
 

Omwille van de maatregelen die getroffen worden in het kader van de coronacrisis is het voorlopig nog 
afwachten of we al dan niet mogen vertrekken. De organisatie van meerdaagse uitstappen is namelijk alvast tot 
en met de paasvakantie niet toegestaan. Voor onze school is dit niet van toepassing. We blijven dan ook hopen 
op groen licht na de paasvakantie. Indien we ons op dat moment nog steeds in code oranje (of rood) bevinden 
zijn we helaas genoodzaakt om alle meerdaagse uitstappen te annuleren.   
 

Ons project met Neufchâteau is zeer ambitieus. Gezien de huidige maatregelen lijkt het ons onwaarschijnlijk dat 
onze kinderen zullen mogen logeren in een gezin in Neufchâteau (en vice versa). In overleg met alle betrokken 
partijen zoeken we naar mogelijkheden en alternatieven. Van zodra we over meer informatie beschikken geven 
we dit uiteraard door aan de betrokken ouders.   
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De betaling van de kosten voor de meerdaagse uitstappen worden normaal gezien verspreid over verschillende 
schoolrekeningen. In dit uitzonderlijke jaar kiezen we ervoor om het geheel op te delen in 2 stukken. De kosten  
zullen (indien de meerdaagse uitstappen mogen doorgaan) aangerekend worden op de schoolrekeningen van 
april en juni.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 12 januari 2021  Zitdag CLB (kleuterschool) 
     Scharlement 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 
 
  
 
 


