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Herinnering: morgen, woensdag 23 september pedagogische studiedag
●
●
●

geen school voor kinderen
opvang open van 8u tot 17u30
leraren verdiepen zich in het nieuwe leerplan - deel wiskunde metend rekenen

Donderdag geen fietsklas voor L3-L4
●
●

reden: markt + werken op de Dageraadplaats
Jokke plant een nieuw moment in oktober.

Corona

Ziekte
"Als je kind ziek is, moet het thuisblijven.”
Veel ouders vragen zich af bij welke ziektesymptomen een kind niet naar school mag.
Richtlijnen van onze CLB-arts:
Heeft je kind in de afgelopen twee weken nauw contact gehad met iemand die corona
heeft?
-> Je kind blijft thuis. Contacteer de huisarts.
Heeft je kind klachten die behoren tot één of meer van deze 4 groepen?
● Koorts
● Hoesten of problemen met ademhalen (gekende klachten (bv astma) tellen niet
mee, tenzij de klachten plots verergeren.
● Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid,
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door
allergie, mogen naar school. (verkoudheid = snot in/uit de neus, eventueel met
niezen of een kuchje)
● Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.
-> Je kind blijft thuis. Contacteer de huisarts.
Let wel op: een ziek kind hoort niet op school. Ook een kind met een andere ziekte dan
corona, blijft thuis.

Aanpassingen meerdaagse uitstappen
Ardennenklassen L5-L6
●
●
●
●

Vertrek maandag 28 september om 8u35
-> indien nodig kan je kind vanaf 7u30 terecht in de voorbewaking
Kinderen komen met bagage binnen. Ouders nemen afscheid aan de schoolpoort
en vertrekken meteen.
Aankomst vrijdag 2 oktober om 15u10
Om grote drukte te vermijden, vragen we je - indien mogelijk - je kind met bagage
af te halen om 15u10. Als je kind alleen naar huis mag, graag een mailtje naar de
klasjuf: lize.goormans@leefschooldedageraad.be of
caroline.swolfs@leefschooldedageraad.be
Opgelet: je wordt via mail verwittigd als de bus vertraging heeft.

Sportklassen L1-L2
We verkiezen momenteel privaat busvervoer boven openbaar vervoer. Het eerste en
tweede leerjaar gaan daarom met een bus i.p.v. met de trein op sportklassen.
Op die manier vermijden we extra contacten omdat we dan geen ouders nodig hebben om
bagage te vervoeren of extra te begeleiden.
●
●
●

●

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

Vertrek woensdag 7 oktober om 8u35
-> indien nodig kan je kind vanaf 7u30 terecht in de voorbewaking
Kinderen komen met bagage binnen. Ouders nemen afscheid en vertrekken
meteen.
Aankomst vrijdag 9 oktober om 15u00
Om grote drukte te vermijden, vragen we je - indien mogelijk - je kind met bagage
af te halen om 15u00.
Opgelet: je wordt via mail verwittigd als de bus vertraging heeft.
extra benodigdheden:
○ drinkfles
○ witte T-shirt die versierd mag worden (al meegeven op 24/9)

