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CORONA NIEUWS - heropstart na de paasvakantie

Het overlegcomité besliste eerder deze week dat kleuterscholen en lagere scholen terug
voltijds openen na de paasvakantie.
Vanuit het Departement Onderwijs Gent kregen we vandaag volgend bericht:

Officieel schakelt het Gentse onderwijs over naar code oranje op 26 april. Dit geeft de
scholen na de paasvakantie een week de tijd om te herorganiseren volgens de nieuwe
draaiboeken en de nodige maatregelen te treffen voor de dagelijkse organisatie.

Gezien de cijfers eerder stabiliseren dan echt dalen blijft voorzichtigheid geboden. Veiligheid
van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Volgende maatregelen zijn van
toepassing in code oranje, maar bieden toch wat meer perspectief:

➔ Het onthaal (= brengen en ophalen) van kleuters en kinderen in de lagere school
blijft ongewijzigd. Mocht hier verandering in komen, dan laten we dit zo snel mogelijk
weten.

➔ De refter mag opnieuw gebruikt worden: Tot zolang we geen warme maaltijden
kunnen aanbieden, kiezen we er voor om de kinderen hun lunchpakket te laten
opeten in hun eigen klas, of per klasbubbel in openlucht van zodra de
weersomstandigheden dit toelaten.

➔ Warme maaltijden: Binnen code oranje is het weer toegestaan om warme
maaltijden aan te bieden. Vanaf maandag 10 mei is dat ook logistiek mogelijk.
Scholen geven hun bestellingen door tegen uiterlijk woensdag 21 april om 12u. We
brengen eerstdaags in kaart wie terug soep / warme maaltijden zal nemen, zodat we
onze bestellingen juist kunnen doorgeven.

➔ Speeltijden kunnen in principe voor meerdere klasgroepen samen georganiseerd
worden. We dienen de klasgroepen wel maximaal gescheiden te houden, dit in de
mate van het mogelijke. Eerlijkheidshalve geven we hier mee dat dit onmogelijk te
organiseren valt met de beschikbare ruimte en de aanwezige personeelsleden
(voornamelijk onder de middag en naschools)

➔ Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn nog steeds verplicht een mondmasker te
dragen. Binnen altijd; buiten enkel als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

➔ De lerarenkamer blijft buiten gebruik, we raden de teamleden aan om hun pauzes
buiten te nemen en de veiligheidsvoorschriften ook tijdens de pauzes strikt na te
leven.

➔ Vergaderingen vinden nog steeds zoveel mogelijk digitaal plaats.
➔ De essentiële derden zijn opnieuw welkom op school zoals in de regeling voor de

paaspauze. Bij twijfel, schatten de scholen zelf in of een derde al dan niet essentieel
is.

➔ Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste
voorzorgsmaatregelen. We roepen nogmaals op om ook aan de schoolpoorten de
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afstand te bewaren en daar niet onnodig een praatje te maken met andere ouders.
Je kan hiermee andere ouders en het personeel in gevaar brengen.

➔ Werking van het ondersteuningsteam: Na de paasvakantie hanteert het
ondersteuningsteam opnieuw de 'regel van 3'. Concreet betekent dit dat
ondersteuners terug hun 3 scholen zullen bedienen.

➔ Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken blijven nog steeds gekoppeld aan de
2 scholen zoals voorheen. Zij geven afstandsonderwijs aan de kinderen waar ze niet
fysiek aanwezig kunnen zijn.

➔ Zelftesten voor het personeel: Er is al heel wat geschreven over de zelftesten voor
het onderwijspersoneel. Toch zijn momenteel nog heel wat vragen en onzekerheden.
De zelftesten worden ten vroegste verwacht “in mei”. Tegen dan wordt een duidelijk
kader voor uitgewerkt wat betreft het gebruik ervan.

CORONA NIEUWS - Quarantainemaatregelen

➔ In het basis- en secundair onderwijs blijft de quarantaineregeling nog steeds van
kracht. Dit betekent dat de klas in quarantaine moet van zodra er één besmetting
wordt vastgesteld bij een van de leerlingen. Het blijft dus bijzonder belangrijk om
snel de huisarts te contacteren bij symptomen, of je kind uit voorzorg thuis te houden
wanneer je in contact geweest bent met een besmet persoon. Zo voorkom je dat
andere kinderen ook in quarantaine geplaatst worden.

➔ Dit geldt echter niet meer voor de leerkrachten. Bij leerkrachten wordt overgegaan op
het opsporen van hoog- en laagrisicocontacten via contacttracing. Dit om te
vermijden dat te veel leerkrachten op korte termijn tegelijk in quarantaine moeten.

CORONA NIEUWS - Communicatie TOPunt - contact tracing
Dit weekend start TOPunt Gent terug op met hun communicatie richting scholen i.v.m.
besmettingen. Zij zullen op zaterdag en zondag die scholen contacteren waar besmettingen
zijn vastgesteld via de nationale contact tracing.

➔ Om maandag vlot van start te gaan vragen we aan de ouders waarvan een kind
momenteel in quarantaine of isolatie zit, om ons via deze link van de nodige
info te voorzien. https://forms.gle/bKtbWV3XQ3nz4MQG7

Het kost jullie slechts enkele minuten om het formulier in te vullen, het zorgt er voor dat wij
maandag met de juiste info van start kunnen gaan en onnodig tijd verliezen door alle ouders
van afwezige kinderen op te bellen.

https://forms.gle/bKtbWV3XQ3nz4MQG7
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INTERNE WEETJES

➢ Personeel
Vanaf maandag zal Tine terug op onze school aanwezig zijn. Zij kreeg groen licht
van de artsen om weer aan de slag te gaan en ze staat te popelen van ongeduld om
haar klas terug in eigen handen te nemen.

Ook Ann, kinderverzorgster bij de jongste kleutertjes, komt vanaf maandag terug
naar onze school. Ann was gedurende een lange periode afwezig.

We namen tijdens de paasvakantie afscheid van Tania, die de klas van Tine in de
afgelopen periode overgenomen heeft, en van Tamara die de ondersteunende
opdracht bij de jongste kleuters voor haar rekening nam.

Ruth is bevallen van een flinke dochter. Wie haar een wens wil overbrengen kan dit
zeker via de school doen. We bezorgen dit met veel plezier aan de kersverse ouders.

➢ Aanmeldingsperiode secundair onderwijs schooljaar 2021- 2022.
Gaat je kind volgend schooljaar naar het secundair onderwijs, dan kan je van 22
maart tot 21 april je kind digitaal aanmelden.
Meer info via:
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs
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ANDERE WEETJES

Nieuws van de OUDERRAAD

Beste ouder

Dinsdag 20/4 vindt het vijfde ouderraad-overleg van dit schooljaar plaats.

We ontmoeten elkaar online via Teams door op de volgende link te klikken (geen app
of download nodig, kan gewoon via internetbrowser):

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

We starten om 19u30 en sluiten ten laatste om 21u30 af (er zijn niet veel puntjes dus
het zal wellicht niet zo lang duren).

Voorlopige agenda:

1. update plantenverkoop (kan niet doorgaan) en zaalreservering (Sioux)

2. evaluatie talentenverkoop (speurtocht)

3. workshop over leermateriaal vrij van seksisme?

4. eventuele variapunten

Hartelijke groeten en tot 20 april,

Ouderraad De Kleurdoos.

JAARPLANNING DE KLEURDOOS
Overzicht van belangrijke data: deze planning kan nog verder bijgewerkt worden.
Aanvullingen op onze jaarplanning zie je in de blauwe kleur, wat achter de rug is verdwijnt
uit de planning.

APRIL 2021
- 19/04: welkom aan de nieuwe kleuters (instapmoment voor jongste kleuters)
- 20/04: ouderraad
- 21/04: buitenspeeldag
- 23/04: leerlingenraad
- 29/04: buitenlesdag
- 30/04: Kleurdoosmoment

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmNzEwYTgtZTRkNC00ZTlkLTkyMzQtODA3ZGUyMjJlYjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%2218139a8f-7355-44f4-9ce3-bff632d5e927%22%7d
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MEI 2021

- 7/05: Kleurdoosplanner
- 9/05: moederdag

- 13/05 - 14/05: Hemelvaart (geen school)
- 17/05: welkom aan de nieuwe kleuters (instapmoment voor jongste kleuters)
- 21/05: leerlingenraad
- 24/05: Pinkstermaandag (geen school)
- 25/05: facultatieve vrije dag (geen school) (*)
- 28/05: Kleurdoosmoment

JUNI 2021
- 4/06: Kleurdoosplanner
- 15/06: ouderraad
- 16/06: pedagogische studiedag voor de school (geen les voor de kinderen) (*)
- 18/06: dag van de schoonmaak
- 21/06: oudercontacten
- 25/06: vrij podium voor de kinderen
- 29/06: proclamatie
- 30/06: laatste evaluatie / rapport in de lagere school
- 30/06: laatste schooldag

(*) Voor opvangvoorziening tijdens vakantie en schoolvrije dagen neem je steeds vooraf
contact op met STIBO De Kereltjes.


