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Boomgaardwandeling

Mededelingen

Boomgaardwandeling - Op zaterdag 12 februari ‘22 organiseert de ouderraad in samenwerking
met het schoolteam een wandelzoektocht om de plaatselijke groene plekjes te ontdekken in Kuurne.
Noteer alvast de datum in jullie agenda en haal de wandelschoenen maar uit de kast.

Kaoutar uit het 5e lj.
valt in de prijzen voor
de Junior Journalistwedstrijd.

Mededelingen
Corona - De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs
besliste over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht
op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs
blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.
Twee belangrijkste zaken die wijzigen :
1. De noodremprocedure (vanaf 4 besmettingen of 25% van de klas) verdwijnt. Dus geen klassen meer
in quarantaine op basis van het aantal besmettingen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog
overgegaan worden tot sluiting van een klas op basis van overmacht. (te weinig personeel, …)
2. Leerlingen met een hoogrisico-contact binnen het gezin mogen naar school blijven komen maar mogen geen symptomen hebben. We vragen wel uw aandacht voor mogelijke symptomen bij uw kind.
Stuur uw zoon of dochter alleen naar school als ze geen symptomen vertonen.
Zo houden we het hopelijk voor iedereen veilig.

Als school blijven we maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventilatie, mondmaskers vanaf 6 jaar en beperkte fysieke contacten !
De heropstart van ons 2de en 3de kleuter staat gepland op maandag 31 januari 2022.

! Meerdaagse schoolreizen - De lln. van het 5de en 6de leerjaar kunnen dan toch nog op bosklas
naar Durbuy. Nieuwe datum: maandag 30 mei ‘22 t.e.m. vrijdag 3 juni ‘22. De kinderen van het 3e en 4e
leerjaar gaan op boerderijklas naar Loppem van maandag 07 maart ‘22 t.e.m. woensdag 09 maart ‘22.

