april – mei 2021

De Geluksvogels
Jaarthema 2020-2021

❖ Coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief:
❖ Coronamaatregelen

➢ Algemene informatie
Op zondagavond kregen we het bericht van
de overheid dat er in het onderwijs extra
veiligheidsmaatregelen genomen worden om
het risico op besmettingen maximaal te
beperken. Het doel is dat de leerlingen tot
aan de paasvakantie nog zo veel mogelijk naar
school te kunnen blijven gaan. Het blijft
natuurlijk superbelangrijk om zeker tussen volwassenen afstand te houden, te
ventileren, mondmaskers te dragen waar dat verplicht is en te zorgen voor een
goede handhygiëne. Hieronder geven we eerst de informatie weer van de
overheid. Daarna geven we aan hoe we dit op school zullen organiseren vanaf
vandaag, 23/03/2021.

➢

Algemene informatie

➢

Derden op school

➢

Lager onderwijs
o Aankomst en vertrek
o Speelplaats

➢

Kleuteronderwijs
o Aankomst en vertrek
o Speelplaats

❖ Welkom nieuwe kleuters
❖ Geboren 2019 = Aanmelden
❖ Vooruitblik 2021-2022

De maatregelen die hieronder aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplicht.

▪

Doe zo veel mogelijk in openlucht
• *Extra-murosactiviteiten zijn alleen toegestaan in de eigen klasgroep en in openlucht.
✓ We doen geen extra-murosactiviteiten enkel wandelingen in de buurt van de school met de eigen klas.
✓ Zwemmen mag wel nog doorgaan.
•

Laat lunchpauzes, (turn)lessen ... maximaal buiten doorgaan.

✓ Als het weer het toelaat doen we dat zoveel mogelijk. Ook in de korte opvang = zoveel mogelijk buiten.
• Verplaats je lerarenkamer naar buiten.
✓ De leraarskamer binnen is al sinds de kerstvakantie gesloten.
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▪

Vermeng indoor in geen geval de klasgroepen
• *De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun
eigen klas.
✓ Het lager onderwijs eet altijd in de klas. De kleuterklassen die in de refter of de polyvalente ruimte
aten, zullen tot de paasvakantie al in hun klasje eten.
•

Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met de step of met ander
eigen vervoer naar school te komen.
✓ Op school gaan de leerlingen enkel met een bus per klas naar het zwembad. Dit is ook een oproep
naar de ouders om de leerlingen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te brengen.

•

Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend. Zie erop toe dat je leerlingen voldoende vaak
buiten pauze krijgen.
✓ Hoe we dit op school organiseren, leggen we hieronder uit bij de specifieke informatie over de
lagere school en de kleuterschool.

▪

Klassen in quarantaine
• *In gemeenten waar een verhoogde waakzaamheid geldt, moet vanaf 1 besmetting in een klas, deze
klas in quarantaine.
✓ Geel staat (nog) niet op deze lijst.
•

•
•

CLB’s kunnen andere richtlijnen en extra instructies geven wanneer dat noodzakelijk is door lokale
situatie.
Voor de leerlingen van de klas(sen) in quarantaine organiseren we afstandsonderwijs.
Bij het vermoeden van een clusterbesmetting wordt de komende 2 weken onmiddellijk ingegrepen
waar nodig. Het CLB neemt dan contact op met de Medische Expert van de Zorgraad en eventueel met
een arts van het Team Infectieziektebestrijding van AZG. Zij bespreken samen de te nemen maatregelen
om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

➢ Derden op school
•
•
•

*Vergaderingen mogen alleen digitaal plaatsvinden. Dit gebeurt nu ook al digitaal.
*Fysieke inschrijvingen zijn niet toegestaan. Dit gaan we digitaal doen.
*Externen zijn niet toegelaten op school voor schoolbezoeken. We doen voorlopig alles online.

•

*Enkel deze essentiële derden zijn toegelaten binnen de schoolmuren:
o
o
o
o
o
o
o
o

CLB-personeel
Leraren in opleiding
Externe praktijkleraren
Verpleegkundigen en therapeuten
Persoonlijke assistenten
Personeel van een MFC of revalidatiecentrum
Tolken voor doven en slechthorenden
Ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk

✓ Omkleedmoeders mogen niet meer mee naar het zwembad.
✓ Middagmoeders mogen nog wel buiten toezicht doen.
✓ Leerkrachten Kunstkuur mogen tot de paasvakantie niet meer komen.
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➢ Lager onderwijs
• Scheiding van leerlingen buiten
✓ Leerlingen worden gegroepeerd per 2 klassen
Doel = de leerlingen zo weinig mogelijk contacten te laten hebben met de andere klasgroepen.
o L1 en L5
o L2 en L4
o L3 en L6
 De leerlingen spelen in hun groep in een zone. Ze wisselen elke dag van zone.

✓ Speelplaats = verdeeld in 3 zones
o
o
o

Zone 1= voetvalveld + afdak (onder het afdak een selectie spelletjes van de spelotheek en
stoepkrijt)
Zone 2 = Berg + trefbal + podium
Zone 3= speeltoestel

✓ Aankomst leerlingen aan de school
De aankomst blijft hetzelfde. De leerlingen komen mondjesmaat binnen.

✓ Vertrek leerlingen
o

o

Leerlingen die opgehaald worden door de ouders
De leerkracht opent de poort. De leerlingen die hun ouders zien staan, mogen onmiddellijk
met de ouders meegaan. Ze hoeven niet meer te wachten onder het afdak. Als de ouders en
nog niet zijn, wachten de leerlingen tegenover de poort van de trage weg.
Leerlingen die met de rij meegaan
De leerlingen verzamelen onder het afdak en wachten daar op de juf. De rijen vertrekken
langs de brandweerpoort = parking personeel.
➔ Er staan daar nu 2 dranghekken. We gebruiken de dranghekken om de parking vanaf ’s
middags af te sluiten zodat er niemand kan parkeren op het einde van de schooltijd. We
willen voorkomen dat er auto’s vertrekken als de rijen met leerlingen langs daar vertrekken.
Dit doen we voor de veiligheid van de leerlingen.

➢ Kleuteronderwijs
• Scheiding van leerlingen buiten
✓ Leerlingen worden gegroepeerd per 2 klassen
Doel = de leerlingen zo weinig mogelijk contacten te laten hebben met de andere klasgroepen.
o Flamingoklas + bijenklas en vissenklas
o Vlinderklas en Kikkerklas

✓ Speelplaats = verdeeld in 2 zones
o
o

Zone 1= zandbak, voetvalveld + speeltoestel
Zone 2 = speeltoestel, klimmen, stoepkrijt

✓ Aankomst leerlingen aan de school
De aankomst blijft zoals het nu al loopt. Hou zeker voldoende afstand bij het brengen en halen van de
leerlingen.

✓ Vertrek leerlingen
Het vertrek blijft zoals het nu georganiseerd is.
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Welkom nieuwe kleuters
Na de paasvakantie staan er weer enkele extra stoeltjes klaar in de Kikkerklas voor onze
nieuwe vriendjes Fien, Lowie, Liv, Nel en Maxime.
We hopen dat onze nieuwe leerlingen, en hun ouders, zich snel thuis zullen voelen op de school.

Geboren in 2019 ➔ Aanmelden
Aanmelden

van

alle

andere kinderen kan tijdens de
aanmeldingsperiode tussen 1/3 en 31/3.

algemene

Alle info kan je raadplegen via onze website bij
inschrijvingen of doorklikken via de knop ‘aanmelden
in Geel’ op de startpagina van onze school. Je kan ook
direct naar http://geel.aanmelden.in/ surfen.

Lege batterijen
We zamelen nog altijd gebruikte batterijen in. De ingezamelde kilo’s bezorgen
ons punten waarmee we allerhande materiaal voor de school/klassen kunnen
krijgen. In de gangen staan er bebat-tonnen waarin we baterijen inzamelen. Op
dit moment loopt de dubbele punten actie. Je mag de batterijen het hele
schooljaar door meebrengen naar school en afgeven aan de klasleerkrachten of
op het secretariaat. Wij zorgen voor een regelmatige ophaling.
Met de punten die tot nu toe gespaard zijn, heeft elke klas nu een bon van 30€ gekregen om materiaal aan
te kopen bij Baert. We hopen regelmatig een mooi aantal punten bijeen te sparen.

Personeelsnieuws
-

Juf Lies Beirinckx (op vrijdag in de Kikkerklas) is gedurende de rest van het schooljaar afwezig.
Juf Sofie Geuens zal samen met juf Annemie het klasje verder onder haar hoede nemen.

Vooruitblik 2021-2022
-

Woensdag 29 september 2021: pedagogische studiedag
Woensdag 6 oktober 2021: lokale vrije dag
Vrijdag 12 november 2021: lokale vrije dag
Woensdag 17 november 2021: pedagogische studiedag
Woensdag 25 mei 2022: lokale vrije dag
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April
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zondag

18

Maandag

19

Dinsdag

20

Woensdag

21

Donderdag

22

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

23
24
25
26

Dinsdag

27

Woensdag

28

Donderdag

29

Vrijdag

30

Kunstkuur L1
Paashaas op school
Pasen
Paasmaandag

Instapdag nieuwe kleuters
L3, L4: zwemmen
Rapporten mee naar huis
Oudercontacten
L5, L6: Zwemmen
Oudercontacten
Oudercontacten
Eerste communie & Lentefeest
Oudercontacten Stadswandeling L2,L3
L3, L4: zwemmen
Oudercontacten
Oudercontacten
L5, L6: zwemmen
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Kunstkuur L3, L1

Kunstkuur L6

Kunstkuur L5, L2

Kunstkuur L4
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Mei
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

1
2
3

DINSDAG

4

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

5
6
7
8
9
10

DINSDAG

11

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

12
13
14
15
16
17

DINSDAG

18

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

19
20
21
22
23
24
25
26

DONDERDAG

27

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

28
29
30
31

Dag van de Arbeid

Schoolfeest

ouderraad
L3, L4: zwemmen
MOEV L1-L6 Danshappening
L5, L6: zwemmen

Kunstkuur L5, L6

Kunstkuur L1

Vormsel
Plattelandsklassen L3 + L4?
L5, L6: zwemmen
Kunstkuur L2, L3
Schoolreis KO Juffertje in ’t groen? Plattelandsklassen L3 + L4?
Plattelandsklassen L3 + L4?
O.L.H. Hemelvaart
Brugdag

Instapdag nieuwe kleuters
L3, L4: zwemmen
L5, L6: zwemmen
Fotograaf instappers
Pinksteren
Pinkstermaandag
Schoolreis LO : Toverland?
L5, L6: zwemmen
Expeditie Ware Ware 3KO + L1?
Expeditie Ware Ware L2 + 3KO + L1?
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Kunstkuur L2, L3
Kunstkuur L4

Kunstkuur kleuters
Kunstkuur L6
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