NIEUWSBRIEF JANUARI
Beste wensen
Allereerst onze beste wensen voor dit nieuwe jaar. Hopelijk brengt 2022 heel veel mooie
momenten van geluk, hoop en verwondering.

Corona
Het coronavirus grijpt ook in 2022 sterk om zich heen. Daarom geven we de huidige
maatregelen mee die iedereen dient toe te passen.
-

-

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar.
We voorzien geregeld mondmaskerpauzes in de klas, bv. wanneer leerlingen rustig
werken. Op de speelplaats hoeven de leerlingen dit niet te dragen. Enkel bij verlaten
van de school zullen de leerlingen vanaf nu hun mondmasker moeten opzetten.
Deze mondmaskerplicht zorgt ervoor dat klasgenoten als laag risicocontact beschouwd
worden bij een besmetting in de klas. Zo kunnen we onze klassen hopelijk zo lang
mogelijk open houden.
Probeer zo weinig mogelijk gebruik te maken van de naschoolse opvang.
Bij de minste ziekte symptomen moeten kinderen thuisblijven.
Ouders worden opgeroepen hun kind(eren) minstens 1 keer per week, liefst zo dicht
mogelijk bij maandag, te testen met een zelftest.
Positieve testresultaten altijd meteen melden aan directie (eddy.smedts@sintludgardis.be)
Zwembeurten worden geannuleerd tot eind januari.

Verkeersveiligheid
Een nieuw jaar brengt vaak nieuwe voornemens. Zorg ervoor dat kinderen tijdig op school
zijn. Dit zal bijdragen tot rust en veiligheid voor alle leerlingen.
In de kerstvakantie hebben we ook samen gezeten met enkele ouders en buurtbewoners die
bezig zijn met verkeersveiligheid. Zij hebben enkele voorstellen i.v.m. verkeersveiligheid
opgemaakt en gaan deze voorleggen aan de gemeente. Om dit voorstel toe te lichten en nog

meer ouders te betrekken, organiseren Michaël en Anneke een online gesprek via Teams op
maandag 17 januari om 20.30 uur. Om hieraan deel te nemen, kan je klikken op volgende
link: https://teams.live.com/meet/94977721798339
We hopen op veel deelnemers zodat we een goed voorstel, gedragen door veel ouders,
kunnen voorleggen aan de gemeente.

Nog enkele belangrijke data

-

Maandag 10 januari:

start nieuwe instappers

Maandag 17 januari:

info vergadering verkeer via Teams

Maandag 31 januari:

vrije dag

