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CORONA: update 
 

De meeste antwoorden vindt u op volgende website: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/corona-
veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs 

 
In de school passen we de opgelegde maatregelen toe. Extra aandacht voor: 

• Kleed je kind warm genoeg, gezien het verluchten maximaal dient te gebeuren. In de 
klas kan het koud(er) worden! 

 
 
Enkele maatregelen die specifiek voor ouders zijn: 

• Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een mondmasker.  

• Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door. Een fysiek oudercontact kan soms 
aangewezen kan zijn.  

• Laat kinderen maximaal aan de poort afzetten en ophalen. Tracht crowding aan de 
schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden. 

• Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren bij voorkeur op afspraak. 
 
 
Is een leerling die thuis een zelftest ondernam en positief testte gewettigd afwezig? 
De (ouder van de) leerling: 

• neemt contact op met de huisarts  of het federale callcenter van de overheid op 02 214 19 
19 om het resultaat te bevestigen met een PCR-test 

• gaat in afwachting van de test in isolatie 
• verwittigt de onderwijsinstelling van de afwezigheid tijdens die isolatie. 

Na een eventueel positief resultaat is de leerling gewettigd afwezig. De procedure voor de afname 
van een PCR wordt gevolgd.  
 
 
Bij positieve (zelftest en) PCR test verwittig je de juf/meester én de directeur!  

• Bij een (elke) besmetting in een klas, wordt er een bericht (smartschool) ‘verhoogde 
waakzaamheid’ verstuurd aan de ouders van die klas. Deze besmettingen kunnen ook thuis 
gebeurd zijn. 

• Vanaf 4 besmettingen (binnen één week) sluit de klas, na overleg met CLB en 
contacttracing. 

• Een positieve zelftest alleen, voldoet niet. Deze moet gevolgd worden door een PCR-test. 
Dan pas kan de contacttracing starten. Binnen het gezin = hoogrisico. 

 
 

We houden rekening met de “geldende” maatregelen. 
Deze kunnen dus vrij snel wijzigen. 
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Hij komt, hij komt…hij komt die goede SINT 

Op vrijdagvoormiddag 3 december verwelkomen we de goede man, 

coronaproof. 

Zijn helpende Pieten zullen cadeautjes (voor de klas) én de (lekkere) pakjes 

voor de kinderen meebrengen.  Dit mede dankzij de ouderraad.  

 
 
Wensen in december 
- Tijdens de gezellige eindejaarsperiode wensen mensen elkaar de leukste en beste wensen toe. 
Dat is een mooie traditie. 
In de school geven we de voorkeur aan een mondelinge wens. Dit betekent dat we de kinderen 
geen kaartjes laten uitdelen aan elkaar. Zo vermijden we mogelijke situaties die bepaalde 
gevoelens kunnen opwekken.  
- Eind december vieren we ons kerstfeestje en dan maken we het niet alleen supergezellig in de 
klas.....er komen ook pakjes onder de kerstboom!  
Graag een pakje meebrengen ter waarde van max. 3 euro. 
  
 
  
Leerlingenraad 
Een leerlingenraad denkt na over wat er goed is en wat er beter kan op onze school.  
Op onze school komen maandelijks 8 leerlingen samen met een leerkracht om te vergaderen.  
De leerlingenraad van dit schooljaar werd verkozen, zoals in het echte leven met een stemming.  
De verkozenen zijn Briek en Lou uit L3, Viktor en Hannes uit L4, Marnix en Maud uit L5 en Lore en 
Rike uit L6. Proficiat! 
 
 
 
BEBAT 
Wist je dat onze school een inzamelpunt is bij Bebat?  
 
En dat we daar als school flink voor beloond worden? Voor elke kilo 
batterijen die we inzamelen krijgen we een spaarpunt.  
Met alle spaarpunten kunnen we gaan “shoppen” in de “Mybebat” 
catalogus. 
Dus, blijven verzamelen!!!!! 
 
 
 

BIKE2SCHOOL 
Tot op heden 1789 bucks. In totaal is er al 4105 km gefietst en 2591 km 
gewandeld. We spaarden 1308 kg CO² uit. 
 
 

 
 
Verloren voorwerpen 
Dagelijks “groeit” de hoeveelheid aan kledij (jassen, truien, …), koekendoosjes, brooddozen, 
drankbekers … 
We zullen deze spullen regelmatig (december) buiten aan de inkomdeur uitstallen.  
Wat niet wordt opgehaald (= zonder naam) komt in een kledingcontainer terecht nadien. 
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Schoolrekening 

Binnenkort ontvangt u de volgende schoolrekening. Gelieve deze te 
controleren en eventuele onjuistheden te melden a.u.b.  
Graag de betaling tijdig (zie uitvoeringsdatum op rekening) uit te voeren a.u.b. 
 
   
 

Pedagogische studiedag: woensdag 1 december 2021 
 

 

 

 

BENGELBENDE 
Vrijdag 24 december voorzien we enkel opvang voorschools.  
We openen op maandag 3 januari opnieuw onze deuren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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December 2021 

 
woensdag 1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – diversiteit 

  19.00 uur: ouderraad 

donderdag 2      stage L3 

vrijdag 3 VM: Sinterklaas op school 

     VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6      blokstage L1 t.e.m. 10 december 

dinsdag 7  

woensdag 8      NM: nascholing Marthe 

donderdag 9 VM: K3 zwemmen   VM: L5 CLB vaccinatie in de school 

vrijdag 10      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 11  

zondag 12  

maandag 13      Rapporten meegeven  
     stage L3 

dinsdag 14  

woensdag 15 K.S. + L.S. oudercontacten – online 

donderdag 16 L.S. oudercontacten - online 

vrijdag 17      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 18  

zondag 19  

maandag 20 TEAMVERGADERING 

dinsdag 21  

woensdag 22 KIJKMOMENT KO (op afspraak) 

donderdag 23 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 24      VM: L1-2 zwemmen 

   12.20 uur: begin kerstvakantie 

zaterdag 25  

zondag 26  

maandag 27 kerstvakantie 

dinsdag 28  

woensdag 29  

donderdag 30  

vrijdag 31  
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Januari 2022 

 
zaterdag 1  

zondag 2  

maandag 3  

dinsdag 4  

woensdag 5  

donderdag 6  

vrijdag 7  

zaterdag 8  

zondag 9 Einde kerstvakantie 

maandag 10  

dinsdag 11  

woensdag 12        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 13 VM: Hilde EHBO navorming L2: Jinske op navorming 

vrijdag 14      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 15  

zondag 16  

maandag 17  

dinsdag 18      VM: Dirk EHBO navorming 
    NM: L6 techniekkoffer KOGEKA (in school) 

woensdag 19      NM: trefbal voor L3-4 

donderdag 20 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 21      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 22  

zondag 23  

maandag 24  

dinsdag 25 TEAMVERGADERING 

woensdag 26  

donderdag 27  

Vrijdag 28      VM: L1-2 zwemmen 

Zaterdag 29  

zondag 30  

maandag 31  
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