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Maandelijkse nieuwsbrief van Vrije Lagere School Berkenbos

Covid-19

Kalender

Lieve kinderen,
Beste ouders,

In januari beleefden wij weer heel wat leuke momenten! We kregen kraamvisite van koningen uit het derde
leerjaar, het sneeuwde binnen in de Vlinderklas bij juf Katrien, we genoten van gedichtendag, ... 
Nieuwsgierig? Neem dan zeker 'n kijkje op de fotopagina van onze website! 

Groetjes,
Het schoolteam van VLS Berkenbos

Praktische afspraken

EEN TERUGBLIK

DEZE MAAND:

Een terugblik
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Speelplein

Sociale media 



Kleuterschool

Lagere school

OUDERCOMITE: 

WELKOM op dinsdag 2 februari om 20.00 uur.

Meld je aan via oudercomite@vlsberkenbos.be zodat we een (online) stoel voor jou kunnen aanschuiven.

Hopelijk tot dan!

INSCHRIJVINGEN:

Gaat jouw zoon of dochter naar onze school én heb je nog een guitige kleuter in huis? 

Je kleinste kapoen is welkom in Kleuterschool Pagadder op voorwaarde dat er plaats is. 

Is jouw kindje geboren in 2019 dan kan je je kindje inschrijven tussen maandag 1 februari 2021 en vrijdag 12 februari

2021. Opgelet! Schrijf je je zoon of dochter niet in tijdens deze voorrangsperiode voor broers en zussen, dan verlies

je deze voorrang en kan je kind enkel ingeschreven worden als de school nog niet volzet is! Meer info over de

inschrijvingen in de kleuterschool via www.kleuterschoolpagadder.be.

 

Er zijn 4 periodes om je zoon of dochter in te schrijven.

Deze periodes zijn bepaald door het Lokaal Overlegplatform. 

 

Periode 1: 1 februari t.e.m. 12 februari 2021

- Broers en zusjes van schoolgaande kinderen in Vrije Lagere School Berkenbos

- Kinderen van juffen en meesters

Heb je nog een zoon of dochter in kleuterschool Pagadder zitten, dan werd je alvast door onze school

gecontacteerd.

Heb je een zoon of dochter in een andere school zitten, wil je je verder informeren en overgaan tot inschrijven? 

Stuur dan een mailtje naar vls.berkenbos@telenet.be of neem contact op via 011 57 36 20.

 

Periode 2: 15 maart t.e.m. 26 maart 2021

Voor alle kinderen!

Je schrijft je zoon of dochter in aan de hand van een ONLINE INSCHRIJVINGSFORMULIER dat op

www.vlsberkenbos.be zal staan. De inschrijving van je zoon of dochter kan eventueel uitgesteld worden omdat de

school verplicht is om voorrang te verlenen aan kinderen die aan bepaalde kenmerken voldoen. Meer daarover lees

je op onze website. 

Periode 3: Vanaf 29 maart 2021

Sta je op de wachtlijst en is er nog plaats? Dan word je gecontacteerd!

Dat kan t.e.m. 7 oktober 2021!

 

Periode 4: Vanaf 19 april 2021

Vrije inschrijvingen.

Iedereen kan ingeschreven worden voor schooljaar 2021-2022 voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn.
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Je kunt zien waar je kind mee bezig is geweest als je de ‘geschiedenis’ van bezochte sites bekijkt. Controleer

regelmatig de gesprekken die je zoon of dochter voert en de websites die je zoon of dochter bezoekt.

 Slaaptijd? Laat de telefoon van je zoon of dochter bij jou op de salontafel liggen. 

Zet de computer in een ruimte waar je zelf ook vaak bent, bijvoorbeeld de huiskamer.

Zet filters op je apparaten waardoor sites met bijvoorbeeld geweld of uitdagende beelden niet geopend kunnen

worden. Met Parental Control (ofwel: ouderlijk toezicht) functies, die vaak al worden meegeleverd met apparaten en

programma’s, kan je inhoud filteren of blokkeren en het mediagedrag beperken en controleren waar nodig. Parental

Control is geen vervanging van een goed gesprek met je kind over mediagedrag, maar wel een handig hulpmiddel.

Praat met je kind over wat het meemaakt op internet. 

Vraag op welke sites je kind graag kijkt en wat het daar leuk aan vindt.

In een medialandschap waarin vrijwel alles 24/7 digitaal beschikbaar is, kan het lastig zijn om als ouder te weten wat je

kind allemaal ziet. Er zijn vaak meerdere schermen in huis en als ouder heb je maar één paar ogen. Hierdoor heb je soms

weinig zicht op de mogelijk schadelijke beelden die je kind tegen kan komen. Ouderlijk toezicht kan goed functioneren

als technisch hulpmiddel, maar het is niet de ultieme oplossing voor veilig mediagebruik. Goede begeleiding van

kinderen bij het gebruik van media is het belangrijkste.

Hier alvast enkele tips voor mama's en papa's:
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MONDMASKERS IN HET VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR:

In het vijfde en zesde leerjaar wordt het dragen van een mondmasker verplicht wanneer er in het leerjaar iemand positief

getest heeft op Covid-19 of wanneer iemand in quarantaine is o.w.v. een hoogrisicocontact. Dit kan zijn wanneer een gezinslid

positief test, maar ook wanneer er elders een hoogrisicocontact was met een persoon die positief testte. We roepen op om

minstens één mondmasker in de boekentas te hebben, zodat we snel kunnen schakelen indien het CLB ons hiertoe

verplicht.  

VASTE PLAATSEN:

De richtlijnen verplichten ons om alle leerlingen van de lagere school in de klas een vaste plaats te geven. Indien er een

besmetting zou zijn, wordt er door het CLB gekeken naar de plaats waar leerlingen in de klas gezeten hebben om zo in te

schatten welke leerlingen een laag- of een hoogrisicocontact waren. Hoogrisicocontacten worden in afzondering geplaatst

van zodra het CLB ons deze opdracht geeft. Het CLB neemt contact op met de ouders van de hoogrisicocontacten om de

leerling(en) af te halen van onze school om nadien in quarantaine te gaan. Laagrisicocontacten ontvangen een brief 

en e-mail. 

MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?

In bijlage bezorgen wij jullie de nieuwe beslisboom die wij moeten hanteren vanaf 25 januari 2021.

KALENDER
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VALENTIJN op 14 februari 2021:

Valentijn is een mooie gelegenheid om je geliefde te tonen dat je hem of haar graag ziet. 

Best iets dat je iedere dag doet, maar een extraatje op Valentijnsdag is altijd fijn meegenomen.

Schrijf jij een lief briefje voor iemand die je graag ziet? Knip het briefje uit, noteer er een lieve boodschap op en bezorg

het briefje aan de persoon die jij graag hebt. Tip: Verstop het briefje onder een kussen, hang het tegen de spiegel of

drop het in de brievenbus of bank van je vriend(in)! 
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