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Beste ouder
In deze brief nog een aantal mededelingen.
1
Richtlijnen volwassenen op school
De aanwezigheid van derden wordt beperkt op school. Volwassenen dragen steeds
een mondmasker in het schoolgebouw.
Het dragen van een mondmasker in buitenlucht is niet noodzakelijk, ook niet voor
ouders. Er wordt wel gevraagd voldoende afstand te bewaren.

2
Besmettingen op school
Bij ons op school zijn een aantal besmettingen gedetecteerd. Indien er minstens vier besmettingen binnen
een week zijn vastgesteld bij kinderen in de klas dan gaat deze klas in quarantaine. De klas L2C is daarom
deze week in quarantaine geplaatst tot en met 22 november.
Er is een nauwe opvolging op school van alle kinderen die in quarantaine zitten of besmet zijn. We
proberen de ouders zo vlug mogelijk te contacteren indien er een besmetting in de klas werd vastgesteld.
Helaas is het gigantisch druk in het tracing center en bij het CLB waardoor de info soms met vertraging
wordt meegedeeld.
We staan opnieuw voor een sterke uitdaging. Het virus probeert stilaan onze schoolwerking te verstoren
(quarantaine voor kinderen, leerkrachten, personeel, …) Daarbovenop is er een groot tekort aan
vervangend personeel.
Dit betekent dat we niet in alle klassen de normale werking kunnen garanderen.
We proberen zo goed mogelijk de leerlingen op te vangen.
Wees dus niet ongerust indien uw kind soms les krijgt van verschillende leerkrachten of indien de klas
verdeeld werd.
Het secretariaat is soms onderbemand waardoor de telefoon soms niet onmiddellijk opgenomen kan
worden of e-mails/smartschoolberichten later beantwoord worden.
Vandaar ook mijn dank aan alle ouders voor hun
begrip, het opvolgen van de maatregelen en het
transparant communiceren met de school in
verband met een besmetting/quarantaine.
Uiteraard gaat ook mijn dank naar het personeel
dat vaak overuren draait om zo goed mogelijk alle
kinderen op te vangen en te begeleiden.
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3
Verloren voorwerpen
Vorige week werden alle verloren voorwerpen “tentoongesteld” in de rode turnzaal. Alle
klassen kwamen even een kijkje nemen. Helaas vonden de spullen hun baasje niet terug. Het
valt ons op dat de leerlingen tijdens de koudere periode ook heel vaak terug naar huis gaan
zonder muts, sjaal of handschoenen… Vaak zelf zonder jas…
Een warme oproep dus om alle spullen te voorzien van een naam.

4
Schoolwedstrijd Recyca
Dit jaar organiseert Recyca een inzamelwedstrijd van lege cartridges en klein ICT materiaal.
Vergoedingen voor alle materiaal, klein ICT en lege cartridges, worden omgezet in punten die kunnen
omgeruild worden voor educatief materiaal.
De 5 scholen met het meest aantal verzamelde punten per leerling winnen een extra waardebon. Elke
school maakt dus evenveel kans!
De wedstrijd loopt tot 30/06/2022. Na de zomervakantie van 2022 worden de winnaars bekend gemaakt.
Wat mag er ingezameld en dus binnengebracht worden op school?
➔
Lege cartridges
➔
Kabels (Alle soorten kabels en snoeren zijn welkom zoals adapters, netwerkkabels,
verlengkabels, ...)
➔
Klein ICT-materiaal (Onder klein materiaal verstaan we: kabels, gsm’s, tablets,
computeronderdelen (vb. moederborden), accessoires met USB aansluiting (vb. externe harde
schijven, card readers, …), adapters, …) In onderstaand kader kan u een overzicht vinden van wat
onder klein ICT-materiaal valt:

Buiten deze schoolwedstrijd van Recyca kun je ook nog steeds op school terecht met je lege
batterijen, dopjes en kurken.

Brief aan ouders
Mededelingen november
5 Oudercontact
Zie begeleidende brief in bijlage.

6
Individuele foto’s
De individuele foto’s zijn beschikbaar. Uw kind kreeg een code meer naar huis. Indien u niet
over een code beschikt, kunt u steeds deze opvragen aan het secretariaat.
(secretariaat@basisschoolstene.be of via smartschool: Jill Verduyn.)

