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EEN TERUGBLIK
Lieve kinderen,
Beste ouders,
December was een gezellige, sfeervolle maand die zo voorbij was! Sinterklaas kwam op bezoek,
de kinderen werkten met veel ijver aan een mooie nieuwjaarsbrief én we genoten van een leuk
kerstfeestje in onze klas! Wij kropen tijdens de pedagogische studiedag weer even achter de
schoolbanken of liever op veilige afstand achter onze laptop. We leerden heel wat meer over een
voorleessoftware en verdiepten ons verder in ZiLL, het nieuwe leerplan. Zin in leren! Zin in leven! Dat
is waartoe het leren bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend met de grote verscheidenheid
aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen is dat best een ambitieuze doelstelling. Wij geloven
door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij de leerlingen te realiseren.

Groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos
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BESTE WENSEN!!!

PRAKTISCH
GOEDE VOORNEMENS: OP TIJD IN DE KLAS!
Bij een nieuw jaar, horen goede voornemens!
De school start om 8.35 uur. Het zou fijn zijn als we op dat moment al onze lieve vriendjes in onze klasrij zien staan.

OVERZICHT LEERLINGGEGEVENS
In december kreeg je zoon/dochter een overzicht mee naar huis met zijn/haar gegevens.
Kijk deze gegevens nauwkeurig na en pas aan wat niet correct is.
Het is voor ons belangrijk om correcte gegevens bij de hand te hebben wanneer we jullie moeten contacteren.

NIEUWSBRIEF
Tot op heden hebben wij de nieuwsbrief enkel digitaal verzonden. Dit om milieubewust te werken.
MAAR... Vind jij het toch gemakkelijker om de nieuwsbrief op papier te hebben? Geef dan zeker een seintje aan de
klasleerkracht.
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CORONA-UPDATE
Op vakantie geweest tijdens de kerstvakantie?
Volgende week starten wij weer vol goede moed in onze school!
Veilig onderwijs organiseren blijft voor ons een prioriteit!

alle vakantiegangers die uit een regio terugkomen die rood
ingekleurd is, zich houden aan de wettelijke verplichtingen.
Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat

onmiddellijk te laten testen bij terugkeer. Op dag 7 wordt er weer een
test afgenomen. In tussentijd blijft iedereen in quarantaine. De kinderen mogen dus NIET naar school komen. Breng de
school op de hoogte van de verplichte quarantaine. Als de test na dag 7 negatief is, kan uw kind terug naar school.
De vakantiegangers worden verondersteld om zich

De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook voor de veiligheid van de kinderen van de klas,
de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.

We rekenen dan ook weer op ieders burgerzin om zich hieraan te houden.

Pandemiefase in het onderwijs oranje tot aan de krokusvakantie.
We zetten de belangrijkste afspraken nog eens in de kijker:

Enkel leerlingen, leerkrachten en essentiële bezoekers die een uitnodiging ontvingen hebben toelating op de
speelplaats en in onze schoolgebouwen.
Wens je een gesprek met de klasleerkracht, juf Lilli of juf Jolien?
Neem telefonisch contact op, via e-mail of via de agenda.
De persoon die je bericht ontvangt neemt nadien contact met je op om een afspraak te maken.
Ben je iets vergeten mee te geven en is het belangrijk dat dit toch bij je zoon of dochter geraakt?
Neem telefonisch contact op met het secretariaat. Er zal iemand tot aan de schoolpoort komen.
Opgelet: Er is niet altijd iemand aanwezig op het secretariaat!

Oudercontacten vinden telefonisch of online plaats.
Uitstapjes worden afgelast/uitgesteld.
Buitenschoolse activiteiten worden tot aan de krokusvakantie opgeschort behalve activiteiten waarvan de risicoanalyse
uitwijst dat ze veiliger kunnen plaatsvinden buiten het schooldomein dan in eigen klaslokalen én waarbij je geen openbaar
vervoer gebruikt.
Voorbeelden: lessen in openlucht, in lokalen met betere ventilatiesystemen, in grotere lokalen dan op school ...

Meer info?
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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KALENDER
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