Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

CARNAVAL
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e school viert op vrijdag
12/02/21 carnaval. Samen met
de preventieadviseur en de
school werd er besproken wat er in deze
coronatijd wel of niet kan doorgaan. Het
carnavalfeest kan als volgt doorgaan:
 Kinderen kunnen op vrijdag 12/02/21
verkleed naar school komen.
 We maken er geen massa-manifestatie
van, maar in elke klas afzonderlijk kan
er beperkt carnaval worden gevierd.
 Er wordt die dag getrakteerd met
smoutebollen door Maria en de ouderraad.
 De smoutebollenkraam staat normaal
gezien op het Kleinewereldplein voor
de kleuterschool, maar wel buiten de
school.
 Dezelfde leerkracht brengt telkens
afzonderlijk verpakte smoutebollen
naar elke klas.
 Deze smoutebollen worden voor de
klasdeur gezet, zodat er zo weinig
mogelijk onderlinge contacten gaan
plaatsvinden.
 Ouders met kinderen die allergisch
zijn, geven zelf aan hun kind een lekkernij mee, zodat ook deze kinderen
kunnen genieten van iets lekkers.
 De kosten van dit vervangproduct kan
je terugvorderen door het winkelticket
per mail aan de school te bezorgen.
 Tijdens de speeltijd of middag kan er
carnavalsmuziek worden gespeeld,
maar we houden het contact op de
speelplaatsen beperkt!
 Er mogen geen polonaises worden
gedanst!
 We houden ons aan de coronamaatregelen: handhygiëne verzorgen, afstand
houden, contacten beperken en leerkrachten zetten hun masker op.

In dit nummer :

gewone test op dag 7.
 Quarantaine van 10 dagen.
 Bij vermoeden van een clusterbesmetinds 28/01/21 zijn er nieuwe
tingen (meerdere besmettingen) worcoronamaatregelen bovenop de
den mobiele testteams ingeschakeld.
andere maatregelen van kracht
In tegenstelling tot de positieve berichtvoor het onderwijs:
geving van de minister is het systeem
 Bij besmetting worden hoogrisicocon- van de sneltesten op dit moment nog niet
tacten 2 keer getest: zo snel als moge- operationeel. De praktische voorbereilijk na identificatie en op het einde van ding vraagt nog wat tijd.
de quarantaine.
De besmetting in onze kleuterschool is
 De duur van de isolatie voor bevestig- op dit moment beperkt gebleven tot twee
de COVID-gevallen in thuisisolatie
kleuterleidsters. Nadien testte heel het
wordt verlengd tot 10 dagen.
kleuterteam gelukkig negatief. Bij de
 Omwille van de verhoogde besmettekleuters is er ook geen clusterbesmetting
lijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen voorgekomen, zodat er geen mobiel testde kinderen in de lagere school vaste
team moest langskomen.
plaatsen krijgen in de klas, de refter en Hopelijk halen we de krokusvakantie
de bus naar het zwemmen.
zonder teveel besmettingen om dan weer
 Bij een besmetting in de lagere school een week rust te kunnen inbouwen.
worden de kinderen die naast de besmette persoon zaten als hoogrisico
MEDIA
ingeschat.
de
de
 Leraren en leerlingen van het 5 en 6
e school is vorige week een aanleerjaar dragen uit voorzorg een mondtal keer in snelheid gepakt door
masker zodra een leerling of leerkracht
de media.
uit de klasgroep besmet is en in isolatie Toen het crisisoverleg op maandag
of quarantaine moet.
25/01/21 nog bezig was, werd er in een
 De week voor de krokusvakantie is er bepaalde krant al de sluiting van de
afstandsonderwijs voor de secundaire
kleuterschool gepubliceerd. Dit bericht
scholen. De basisschool blijft wel
klopte niet helemaal, want als de kleugewoon open!
terleidsters negatief testten en als er
geen clusterbesmettingen waren, mochten de kleuters van de 3de kleuterklas al
SNELTESTEN
op donderdag 28/01/21 terug naar de
nderwijsminister Weyts werkte school. Het is de taak van de school en
een aparte teststrategie uit voor van de directeur om juiste informatie te
onderwijs. Dit testplan omvat: verstrekken. We proberen hierin altijd
 Sneltest voor alle hoogrisicocontacten open, transparant, snel en juist te comop school op dag 1, uitgevoerd door
municeren. We volgen hierbij altijd demedewerkers van het Rode Kruis.
zelfde procedure, maar dit vraagt soms
tijd die in zo’n (stress)situatie altijd te
 Indien de sneltest positief is, start het
CLB de contracttracing rond deze per- kort is. We proberen in de toekomst hier
zeker aandacht aan te geven.
soon.
 Indien de sneltest negatief is, volgt een Dank voor het begrip en het vertrouwen.
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- Media

- Ouderplatform

- Dikke truiendag

- Scholenbeurs

- Kalender februari

of these languages, the message will be
automatically translated into the chosen
language. Currently you can translate
e kan de berichten van het ouder- messages into Arabic, German, English,
platform makkelijk vertalen naar French, Greek, Italian, Polish, Portueen andere taal. Dit doe je door in guese, Romanian, Russian, Spanish and
het ouderplatform een bericht te openen Turkish.
en op het linkse icoontje te klikken. Er
Please note: this is an automatic translaopent een menu met 12 beschikbare ta- tion. Attachments cannot be translated
len. Als je 1 van deze talen aanklikt, zal in the ‘Ouderplatform’, but you can do
het bericht automatisch naar deze taal
this yourself via
vertaald worden. Momenteel kan je be- https://translate.google.com
richten vertalen naar het Arabisch,
Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans,
Pools Portugees, Roemeens, Russisch,
Spaans en Turks.
Let op: dit is een automatische vertaling.
Bijlagen kunnen niet in het ouderplatDIKKE TRUIENDAG
form vertaald worden, maar dit kan je
zelf via https://translate.google.com
p dinsdag 09/02/21 doet onze
school weer mee aan Dikke
Truiendag.
In de klassen wordt deze dag kort toegelicht, zodat de kinderen de symbolische
Translations in ‘ouderplatform’
betekenis inzien. Een dikke trui of jas
You can easily translate the messages
vangt de graadjes lager op zonder comfrom the ‘ouderplatform’ into another
language. You do this by opening a mes- fortverlies. Zie: www.dikketruiendag.be
sage in the ‘ouderplatform’ and clicking Dit schooljaar is het elke dag dikketruiendag, omdat we de verschillende lokathe most left icon. A menu opens with
12 available languages. If you click on 1 len zoveel als mogelijk verluchten.
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ormaal gezien brengen de kinderen van het 6de leerjaar een
bezoek aan enkele middelbare
scholen uit de omgeving om de grote
stap naar het secundair onderwijs te
vergemakkelijken. Door de coronacrisis
kunnen er op dit moment echter geen
buitenschoolse uitstappen plaatsvinden.
Om de leerlingen en hun ouders goed te
kunnen begeleiden in dit keuzeproces,
lanceren de secundaire scholen uit de
regio en het CLB op vrijdag 05/02/21 de
gloednieuwe website van de Scholenbeurs. Op deze website kan je kennismaken met de verschillende scholen,
maar krijg je ook een overzicht van de
verschillende studiedomeinen per
school. Ook alle informatie over de mogelijkheden tot inschrijven kom je er te
weten.
Het CLB geeft naast uitleg over de
structuur van het Vlaamse onderwijslandschap ook toelichting over de keuzemogelijkheden in de eerste graad op
basis van het behaalde getuigschrift in
de basisschool.
Website online vanaf 05/02/21 - 15.00 u
www.scholenbeursturnhout.be
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