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Dag van de leerkracht
Op 6 oktober werden wij aangenaam verrast door een cadeautje van de ouderraad.
Namens het hele team: een dikke dankjewel!

Corona
Vrijdag informeerde ik jullie via mail dat er een leerling van onze school corona heeft. Een
leerling uit klas 3 en een leerling uit klas 6 zijn intussen ook thuis met corona. Gelukkig
stellen al onze kinderen het goed.
Ouders van de betrokken klassen kregen gisteren of eergisteren een mail met bijkomende
richtlijnen.
Kinderen uit klas 4 zijn in quarantaine omdat in die klas bij twee kinderen corona
vastgesteld werd. Zij worden eerst getest. Hopelijk blijft iedereen gezond en kan de klas
snel terug open.
Naast de kinderen van klas 4 zijn de betrokken leerkrachten + andere leerkrachten en
toezichters die een hoog-risicocontact hadden in quarantaine. Zij voorzien
afstandsonderwijs.
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Wij blijven inzetten op handhygiëne en wij ventileren de lokalen goed.
Om besmettingen tussen personeelsleden te voorkomen, vergaderen wij de
komende weken enkel digitaal.
Wij voorzien geen klasdoorbrekende activiteiten. In de huistaakklas worden de
verschillende leerjaren niet gemengd. Wegens tekort aan personeelsleden gaat de
huistaakklas voor het tweede leerjaar vanavond en donderdag niet door. Voor
klassen 3, 5 en 6 wel.
Klassen 3 en 6 gaan nu vrijdag 16/10 nietzwemmen. Voor klas 1 gaat het
zwemmen wel door als we voldoende begeleidende leerkrachten hebben. Gelieve
kinderen van het eerste leerjaar wel zwemgerief mee te geven.
Workshop en uitstap Oorcollege gaan niet door voor klassen 4, 5 en 6.
Geen infoavond axenroos voor ouders op 22 oktober. Wij werken aan een filmpje
om jullie verder te informeren over onze werking met de axenroos op school.

Wij hopen met deze maatregelen bijkomende besmettingen te vermijden. Mag ik iedereen
vragen de richtlijnen goed op te volgen? Alvast bedankt om er samen voor te zorgen dat
zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen.

Bericht van de ouderraad
De klasouders staken digitaal de koppen bij elkaar, en bedachten een actie om de
leerkrachten te bedanken. Het schoolteam kreeg mondmaskers. Deze
mondmaskers werden aangekocht bij Think Pink. Zo steunden we deze organisatie
die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. De maskers werden
gepersonaliseerd met een 'Held Van De Dageraad' label.
We kochten veel maskers, en dus kan jij er ook nog eentje aankopen. De opbrengst
hiervan gaat naar de school. Voor 5 euro heb jij ook een 'Held van de Dageraad'
masker, en steun je de school.
Via deze link kan je je bestelling doorgeven, dit tot en met vrijdag 16 oktober.
https://docs.google.com/forms/d/1nmlsytJhF8SIXUzNAimileKWOGDhIhwbCLijsZM
v890/edit

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

