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Beste ouder,
‘Basisscholen sluiten noodgedwongen!’ was het
‘hot’ nieuwsitem deze morgen op de radio. En ja
hoor… het zit overal… We doen ons best om de
school open te houden en de klassen te laten
draaien. Het loopt niet altijd van een leien dakje
maar we doen ons best om alle beschikbare
krachten maximaal in te zetten.
Mogen we vragen aan alle ouders om NIET meer de
schoolgebouwen te betreden vanaf maandag.
Enkel in uiterste nood kan dit toegelaten worden.
Mondmaskerplicht op het schoolterrein is opnieuw
geldend.
Omdat de mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
verplicht wordt hebben we besloten om te vragen
aan alle leerlingen van het vierde leerjaar een
mondmasker te dragen.
Zodra zoon- of dochterlief corona symptomen vertoont, vragen we vriendelijke hem/haar niet
naar school te sturen.
Mogen we aandringen om de kinderen extra warm te kleden want er komen koude dagen
aan. We zorgen voor extra verluchting. Daardoor kan het in klas frisser zijn.
Gelieve, indien mogelijk, (tot na de pandemiegolf) minder gebruik te maken van studie of
opvang zodat we de groepen zo weinig mogelijk mengen. We blijven die dienst wel verzorgen
voor de ouders die geen andere oplossing vinden. Als het over de middag lukt om huiswaarts te
gaan dan moedigen we dit aan.
De maandopener waarbij alle klassen samenzitten stellen we uit tot er beterschap op komst is.
De Sint die komt zeker naar onze school maar we zullen hem binnen de klasbubbels ontvangen.
Het kerstgebeuren dat door ouderraad en team op poten wordt gezet zal hoogstwaarschijnlijk
uitgesteld worden. We zullen dit nog met de ouderraad bespreken en de mogelijkheden
bekijken. Over het grootouder feest in februari gaan we nog geen standpunt innemen.

We blijven je op de hoogte houden van de verdere toestand binnen onze school. We voelen
de besmettingen de positieve richting uitgaan. Meer en meer negatieve testmeldingen
bereiken ons en daar zijn we gelukkig om.

ONTBIJT OP BED – 21 NOVEMBER 2022
700 pakketten werden er vandaag samengesteld. Zondagmorgen
worden de broodjes met zachte handen en handschoenen in de
dozen gelegd en verdeeld over Assebroek. Hartelijk dank voor jullie
steun. Op die manier dragen we bij om de bosklassen financieel
haalbaar te maken. Ook dank aan meester Geert die de organisatie
reeds voor de twintigste keer voor zijn rekening neemt.

BRIEF OM KALENDER TE BESTELLEN…

KERSTCONCERT

In onze parochiekerk vindt er op zaterdag 11 december een uniek kerstconcert plaats ten
voordele van mensen met jongdementie “De Puzzel”. De geïnteresseerde ouders kunnen
kaarten voor dat concert verkrijgen bij de directie. In één van de volgende OLVAMEERS
vertellen we wat meer over ‘De Puzzel’.

MENU OVER VEERTIEN DAGEN

