NIEUWSBRIEF januari 2022
Beste wensen voor 2022
Laat ons samen mooie verhalen schrijven in 2022.
Team VBS Eke wenst iedereen een goede gezondheid, veel mooie
momenten en vooral:

Nieuws bij de start van het nieuwe jaar
Corona-update
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers
van Onderwijs heeft volgende beslist voor het basisonderwijs:
•
•
•
•
•

•

Alle leerlingen vanaf het 1ste leerjaar dragen een mondmasker.
Voor de kleuters geldt geen mondmaskerplicht.
Goede ventilatie in alle klassen.
Vanaf 4 besmettingen in een klas, gaat een klas in quarantaine voor 5
dagen.
Als een kind een hoog risicocontact had buiten de klas mag dit kind uit
quarantaine om naar school te gaan, met uitzondering dat het hoog
risicocontact binnen de gezinscontext valt.
Er wordt nadrukkelijk gevraagd aan alle ouders om hun kind, wanneer het
ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.

•

De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, voor maandag 10/1 te testen met een zelftest en om
dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een
extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.

We vinden het fijn om in Eke steeds op de verantwoordelijkheid van onze
ouders te mogen rekenen.
Dank je wel alvast om bovenstaande oproep op te volgen.
Afwezige leerkrachten
Juf Céline neemt nog een weekje klas 6 over van juf Meredith.
Juf Hilde is afwezig tot 31 januari. Zij wordt vervangen door meester Marnik.
Juf Barbara is terug.
Maaltijden
De refter blijft jammer genoeg nog steeds dicht.
Iedereen brengt lunch mee. We eten onze boterhammetjes op in
de klas.
Zwemmen
Het zwemmen gaat voorlopig nog even niet door. We bekijken dit
per 2 weken en houden jullie op de hoogte.
Bouw
Normaal gaan de bouwwerken morgen terug van start. We kijken al uit naar
onze eerste muren.
Circus
Voorlopig wordt het circus even uitgesteld. Meer nieuws volgt. Ook de
sponsors zullen aangeschreven worden over de mogelijke planning.
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