Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 31 OKTOBER 2021
Nieuwe maatregelen in het onderwijs
Deze week vond een overleg plaats tussen de onderwijsministers en de experten. Het onderwijsveld wil scholen
maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garenderen en dit met zo weinig
mogelijk beperkingen. Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe maatregelen.
Mondmaskerplicht leerlingen
Leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar dragen vanaf 8 november binnen (in de klas en in de
gangen van de school) opnieuw een mondmasker op school. We vragen ouders om enkele mondmaskers met de
kinderen mee te geven.
Buiten (op de speelplaats) en tijdens de lessen beweging kunnen de mondmaskers af. De lessen beweging gaan
indien mogelijk buiten door. Wanneer de les binnen doorgaat zal intens fysiek contact vermeden worden.
Ventilatie
Een goede ventilatie is en blijft een effectieve en essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus te
beperken. Als school zetten we hier maximaal op in. Zorg voor warme kleding zodat de kinderen het niet te koud
hebben.
Aanpassing test- en quarantainestrategie
Om minder leerlingen nodeloos in quarantaine te plaatsen worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen getest
als ze symptomen vertonen.
Enkel bij vier of meer besmettingen binnen een tijdspanne van een week zal een klas of leerjaar in quarantaine
geplaatst worden.
Maatregelen die de school neemt volgens de adviezen
Derden worden toegelaten op school als hun aanwezigheid het behalen van de leerplandoelen ondersteunt.
Ouders en externen zijn verplicht een mondmasker te dragen op school.
Na de vakantie staan er oudercontacten gepland in onze school. Voorlopig laten we deze fysiek doorgaan op
school (mits het dragen van een mondmasker).
Boekenbeurs
We blikken terug op een geslaagde boekenbeurs. Er werd voor ongeveer € 4.700 aan boeken verkocht. Dankjewel
aan alle ouders, grootouders,… die onze school hebben gesteund!
Onze school mocht voor € 800 aan boeken uitkiezen, het resultaat is opnieuw een mooie uitbreiding van onze
boekenhoeken (kleuterschool) en klasbibliotheken (lagere school).
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Oefenen in de vakantie
De afgelopen jaren hebben we extra ingezet op zelfstandigheid bij onze leerlingen. De werkgroep zelfstandigheid
heeft onze visie op leren en studeren verder bekeken en uitgewerkt. Regelmatig merken we dat ouders vragende
partij zijn voor oefenbundels om tijdens de vakantie mee aan de slag te gaan.
Als school vinden we het vooral belangrijk dat kinderen tijdens de vakantie kunnen spelen en ontspannen. Verder
kunnen kinderen steeds oefenen op lezen, de maaltafels en bewerkingen,… Ook kunnen ze oefeningen hermaken
uit de leerboeken en werkschriften. Online is er steeds een aanbod beschikbaar via Bingel en Scoodle Play. In de
eerste graad kunnen leerlingen (vrijblijvend) oefenblaadjes meenemen vanuit de klas.
Helm op fluo top
Na de vakantie starten we met de actie ‘Helm op fluo top’ in onze school. Met deze actie willen we onze leerlingen
stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Door een fluo
en/of helm te dragen op weg naar school, verzamelen de kinderen stickers en sparen ze voor beloningen
(individueel en met de klasgroep). De actie loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie. Doen jullie mee?
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 8 november 2021
Dinsdag 9 november 2021
Woensdag 10 november 2021
Donderdag 11 november 2021

Instapdag
Medisch onderzoek (klas 6b)
Scharlement
Ouderraad
Wapenstilstand (vrije dag)

Het Scharrelteam wenst alle kinderen een fijne vakantie toe!
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