Maandkalender
november 2021
maandag

dinsdag
1

Herfstvakantie

woensdag
2

Herfstvakantie

8
- L1A: schoolzwemmen
- L5A schoolzwemmen
- L6A/B: STEMDAG
@middenschool
Liedekerke

donderdag
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3
Herfstvakantie

- L1A: CLB-onderzoek

16

4
Herfstvakantie

10
- Fruitmoment ‘Oog voor
lekkers’

- K0/1: Hopsakee –
sportkriebels
- L1B: schoolzwemmen
- L5B schoolzwemmen

vrijdag
5
Herfstvakantie

11
Wapenstilstand – Vrije dag

17

zaterdag

zondag
6

Herfstvakantie

7
Herfstvakantie

12
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14
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21

26

27

28

Facultatieve verlofdag –
Vrije dag

18

- Fruitmoment ‘Oog voor
lekkers’

22
- L1A: schoolzwemmen
- L5A schoolzwemmen
- Voorleesweek

23
- L1B: CLB-onderzoek
- Voorleesweek

29

24
- Fruitmoment ‘Oog voor
lekkers’
- Voorleesweek

25
- Voorleesweek

- Voorleesweek

30

- L1B: schoolzwemmen
- L5B: schoolzwemmen

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die momenteel gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit gepland wordt. Deze zal dan door de
klasleerkracht verder gecommuniceerd worden.

NOVEMBER

Coronamaatregelen na de herfstvakantie
Gisteren kwam het onderwijsveld (minister, koepels, vakbonden, experts, …) samen om
nieuwe coronamaatregelen af te spreken. Dit met als doel de scholen maximaal en zo normaal
mogelijk open te houden en het recht op leren te garanderen.

Mondmaskerplicht lager onderwijs.
- Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten vanaf 8/11/21 opnieuw een mondmasker dragen op school.
o Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
-

De leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun
klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). Indien ze zich tussen of dichtbij de leerlingen bevinden is
het dragen van een mondmasker wel verplicht.

-

In de andere leerjaren is voorlopig het dragen van een mondmasker niet verplicht. Deze maatregel kan wel
ingevoerd worden als lokaal zou blijken (na een risicoanalyse) dat dit nodig is (bv. hoge besmettingscijfers).

Aandacht voor ventilatie
- Klassen worden maximaal verlucht (deuren/ramen open, ventilatiesystemen). De luchtkwaliteit wordt gemeten
via een CO2-toestel. Bij een te hoge waarde wordt er actie ondernomen door de klasleerkracht. Een goede
ventilatie is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere
infectieziektes te beperken.
Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
- Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen
nodeloos in quarantaine moeten:
o worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
o treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen
clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
Richtlijnen voor ouders en derden
- De aanwezigheid van derden en ouders op school blijft beperkt. Enkel wanneer het nodig is (bv. wanneer je een
afspraak hebt), mag je het schoolgebouw betreden. Je dient steeds een mondmasker te dragen.
-

Je mag wel nog steeds het schooldomein betreden om op je kind(eren) te wachten. Indien je voldoende afstand
houdt en het in buitenlucht is, hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. Het blijft wel sterk aanbevolen.
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Actie verkeersveiligheid ‘Helm Op Fluo Top’
Heel wat kinderen gaan te voet of met de fiets naar school. In de donkere
wintermaanden is het extra belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer. Ook als
kinderen met de auto/bus komen is het belangrijk om zo zichtbaar mogelijk in- en uit
het voertuig te stappen.
Vanaf maandag 8 november 2021 tot en met de krokusvakantie doet onze school mee
met de actie ‘Helm Op Fluo Top’.
Hoe werkt ‘Helm Op Fluo Top’?

Klaswedstrijd!

Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie ’s ochtends met De leerlingen kunnen ook klassikaal sparen. Kinderen die
fluokledij aan naar school komt, krijgt een sticker in de hun stickerkaart snel vol hebben of die maar af en toe een
klas.
stickertje kunnen verzamelen kunnen (verder) sparen op
een grote klasposter.
Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard. Als
de kinderen voldoende stickers gespaard hebben, krijgen Klassen die nadien een leuke foto maken van hun volle
ze een toffe beloning en maken ze kans op een coole prijs. poster en deze insturen maken kans op o.a. een
klasuitstap naar de ZOO van Antwerpen/Planckendael,
een bezoek van een ijsjeskar, een set fietshelmen voor de
hele klas, enz. .

Project ‘Oog voor lekkers’
Onze school stapt dit schooljaar mee in het project ‘Oog voor Lekkers’. Dit is een initiatief van
de Vlaamse overheid en Europese Unie om gezonde voedingsgewoonten te promoten bij
kleuters en leerlingen van het lager onderwijs.
Gedurende 20 weken (2 x 10 weken) zullen alle kinderen en personeelsleden op woensdag
kunnen genieten van een stuk fruit/groente. Dankzij een financiële tegemoetkoming vanuit de
Vlaamse overheid kunnen we dit gratis aanbieden.
Hierbij de groente- en fruitkalender voor de eerste 10 weken ‘Oog voor lekkers’:
- Woensdag 10/11/21: clementine
- Woensdag 15/12/21: peer conference
- Woensdag 17/11/21: appel golden
- Woensdag 22/12/21: komkommer
- Woensdag 24/11/21: kaki persimon
- Woensdag 12/01/22: appel magic star
- Woensdag 1/12/21: sinaasappel
- Woensdag 19/01/22: snoeptomaten
- Woensdag 8/12/21: clementine
- Woensdag 26/01/22: peer doyenné
 Na deze 10 weken ontvangt u een nieuwe groente- en fruitkalender.
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