Nieuwsbrief ouders
Januari 2022

Maandplanning :
Maandag 10 januari 2022
Start van een nieuw trimester
Hoe wij als school zullen starten ?
Opnieuw zetten we alles in op het welbevinden van onze leerlingen. We volgen de richtlijnen zoals die
ons worden voorgeschreven op, maar we doen opnieuw de nodige aanpassingen om het voor onze
leerlingen zo comfortabel mogelijk te maken.
Ik vat het nog even voor u samen :
- Dragen van de mondmaskers blijft verplicht vanaf 6 jaar. We zullen de nodige ruimte tussen
de banken voorzien, zodat onze leerlingen de maskertjes in de klas uit kunnen laten. Tijdens
de turnlessen worden de maskers ook niet opgezet. De lessen hier zullen zoveel als mogelijk
buiten gegeven worden.
- Het gebruik van Co2-meters blijft ook aan de orde. Merken we dat de waardes te hoog
worden, verlaten we onmiddellijk het klaslokaal. Het klaslokaal wordt voortdurend
geventileerd.
- We blijven inzetten op een goede handhygiëne.
- Vergaderingen zullen nog steeds online plaatsvinden.
-

Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de klas voor 5 dagen in quarantaine.

VM : Sportkompas voor 3de en 4 de leerjaar. ( zie brief in bijlage)
Vrijdag 14 januari 2022
Online infosessie kunstkuur. ( juf Nancy en juf Heidi)
Maandag 17 januari 2022
Start van onze gedichtenweken !
Project dat een 2-tal weken in beslag zal nemen.
Info hierover volgt later.

Donderdag 20 januari 2021
NM : Coach de coach –sessie voor het kernteam begrijpend lezen
( = juf Nancy, juf Lesley , juf Lyssia)
Maandag 24 januari 2022
Onze school heeft dankzij het Rode Neuzen Fonds workshops gekregen van de organisatie Ankerpunt.
Onze leerkrachten kregen reeds een introductiesessie hieromtrent op 24/8.
Vandaag zal Ankerpunt met onze leerlingen van de lagere school aan het werk gaan om het
welbevinden van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. Dit zal gebeuren door allerlei
spelvormen.

Donderdag 27 januari 2022
Gedichtendag !
Maandag 31 januari 2022
Pedagogische studiedag !
Leerlingen hebben een dagje vrij.
Leerkrachten gaan aan het werk met digisprong-smartschool.

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :
-

Zwemmen is nog steeds uitgesteld o.w.v. Corona. De situatie zal week per week bekeken
worden. Wanneer we terug gaan zwemmen, zal u daar bericht van ontvangen.

-

Neem af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! Ook daar
vind je informatie , nieuwsberichten, ….

-

TROOPER
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.

-

Ik merk dat het nog niet voor iedereen gelukt is om zich aan te melden in smartschool.
Belangrijk is om je kind en beide ouders aan te melden. De ouders gebruiken als
gebruikersnaam deze van het kind. Ondervind je moeilijkheden, neem dan contact met me
op. Ik help je graag verder. ( 013/771929 of lieve.vangenechten@ksdiest.be)

Met vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten

