nieuwsbrief oktober 2021
Beste ouder(s)
De eerste schoolmaand is alweer bijna voorbij. In alle klassen kreeg onze
eerste geluksvogel ‘Dipper’ een mooi plaatsje toebedeeld. Geluk is immers
iets waar we constant moeten blijven aan werken om dit te behouden. Jezelf
en een ander graag zien zijn alvast belangrijke sleutels die bijdragen tot je
eigen veerkracht.

September bracht naast de mooie nazomer, ook helaas wat extra
ziektekiemen mee. Er werden gelukkig geen extra COVID besmettingen
gemeld, maar we merken wel dat er redelijk wat kinderen zijn met
keelontsteking en maag/darmontsteking. Wees attent en laat je kind thuis
volledig uitzieken voor het naar school gaat. Ziektekiemen gaan immers snel
rond.
Het overlegcomité betreffende onderwijs heeft de maatregelen voor de basisschool verder aangepast:
-

-

Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1
oktober in de brede maatschappij gelden. Leerlingen en onderwijspersoneelsleden hoeven geen
mondmasker meer te dragen op school, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen.
Het staat personeelsleden niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is wel raadzaam om nog
steeds de veilige afstand te bewaren en voldoende te blijven ventileren.
In functie van contacttracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste plaats toe te
wijzen.

Quarantainemaatregelen worden aangepast
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor
testing en quarantaine:
- Na hoog of laag risico contact graag aandacht voor: vermijden contact kwetsbare personen en
opvolging gezondheidstoestand tot 14 dagen.
Leerlingen die een hoog risico contact hebben op school, moeten naar huis in quarantaine en
ontvangen codes voor een test.
- Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1
en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
- Broers of zussen (kleuter, lager en secundair) van deze hoog risico leerling, moeten niet in
quarantaine en moeten geen test ondergaan. Van zodra één iemand in het gezin positief test,
blijven de andere gezinsleden thuis in quarantaine en laten zich 2x testen (PCRtest, geen
zelftest).
- Bij 2 besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas of groep, zonder link buiten de
klas of groep, wordt de volledige groep beschouwd als hoog risicocontact en zal de hele
klas/groep in quarantaine gaan.
• Leerlingen basisonderwijs moeten na een hoog risicocontact zich testen op dag 1 en op
dag 7 na het laatste nauw contact.
• Als het resultaat van test 1 negatief is, mogen de kinderen uit quarantaine en terug naar
school.
• Het resultaat van de test op dag 7 is sterk van belang voor de rest van de klas.
• Uitzondering: niet-gevaccineerd personeelsleden blijven in quarantaine na negatief
testresultaat van dag 7. Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een
onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus.
• Als een leerling / personeelslid een hoog risico contact is en geen test wenst, zal deze
persoon 10 dagen in quarantaine gaan.
Externen en ouders: Hier zijn geen versoepelingen. Voorlopig blijven we daarvoor dezelfde
maatregelen aanhouden als waarmee we gestart zijn in september. Essentiële derden zijn
toegelaten. Zij ontsmetten de handen en houden mondkapje op als er onvoldoende afstand kan
gegarandeerd worden. Idem voor ouders bij oudercontacten: mondkapje ophouden bij onvoldoende
afstand en handen ontsmetten bij binnenkomst.
Proficiat aan onze oud-leerlingen, vormelingen, die op 18 september in hun gezinsbubbel hun
Vormsel vierden.
De eerste communie op 25 september
kon dan terug weer wat normaler
doorgaan waarvoor we heel dankbaar
zijn. Een dikke proficiat aan al onze
eerste communicantjes die dit
schitterend hebben gedaan. Dankjewel
aan juf Ann en juf Nathalie die hen hierin
super hebben begeleid.

17 september
= startdag/ strapdag voor veilig
verkeer. We leerden over de fiets en
maakten allen een hippe, eigen
fietsvlag!

Iedereen is kampioen
Met minder grijs en veel meer groen
Als we het samen kunnen doen
Dan wordt iedereen hier een kampioen
Zo wordt iedereen een kampioen
Iedereen kampioen, daar is niets aan te doen!!
Onze kleuters droegen een week later hun steentje bij tijdens hun STRAP/fietsdagje.

Dit jaar organiseerde de gemeente geen gezamenlijke veldloop. We organiseerden deze dan in eigen
beheer op woensdag 22 september. Temeer omdat we sport dit jaar extra in de kijker zetten met de
bewegingsprioriteit dit schooljaar. Meer foto’s en de lijst van medaillewinnaars zijn terug te vinden
op onze site.

We zaten niet stil. Tom Verhoeven, misschien ook gekend onder zijn kunstenaarsnaam Lauridana, gaf
onze kleuters en kinderen van de lagere school een boeiende rondleiding in de KIDMIE-tentoonstelling
in de oude lingeriefabriek. Plaatselijke kunstenaars stellen daar tentoon. Jan Schelstraete, de
kunstenaar die vorig jaar de obelisk uitleende aan onze school, maakte dit jaar een compositie waarin
zijn zuil centraal staat, omringd door talrijke ‘geluksvogels’ gemaakt door leerlingen van onze school.
Voor ons is dit zeker een hoogtepunt. Samen kunst maken met een kunstenaar, dat is waar kunst om
draait.

Jan Schelstraete

gids Tom Verhoeven

Door Covid zijn afgelopen jaar heel wat acties niet kunnen doorgaan, zo ook niet het ontbijt t.v.v.
Munna Munni (een organisatie die scholen en weeshuizen in India ondersteunt – ons sponsorkindje
Akash woont in één van deze weeshuizen).
Munna Munni organiseert op zondag 24 oktober een verwenontbijt met bubbels van 08u30-10u30
in onze school. Prijs voor volwassenen € 15, voor kinderen van 6-12 jaar € 10 en voor kinderen tot 5
jaar € 5. Meer info bij Cherie.De.Neve@telenet.be.
Oktober is traditioneel ook een missiemaand waarbij we de kinderen bewust willen maken van de
problematiek in andere landen. Dit jaar is Indië het campagneland. We hopen dan ook dat onze
kinderen een steentje bijdragen om hulpinitiatieven in Indië te ondersteunen. Hiertoe krijgen ze half
oktober een missiebrief mee die ze zelf kunnen toekleven om er een omslag van te maken met een
bijdrage erin. Alvast een hartelijke dank vanwege Missio. Allen welkom op de missieviering in de kerk
op 29 oktober om 09u00.

De oudercontacten voor kleuter en lager gaan eind oktober door. U krijgt
nog een uitnodiging waar u een voorkeuruur kan invullen. De leerkrachten
trachten hiermee zo veel mogelijk rekening te houden. We hopen alle
ouders te mogen begroeten. Een goede samenwerking tussen jullie als
ouders en onze leerkrachten draagt zo goed mogelijk bij aan de
ontwikkeling van uw kind. Mocht u vooraf reeds vragen hebben, hoeft u
niet te wachten tot het oudercontact. Neem dan gerust vroeger contact op met de klasleerkracht.
Bij gescheiden ouders nodigen we jullie bij voorkeur ook samen uit. Het gaat immers over de
opvoeding en leerproces van jullie kind en daar kunnen we best gezamenlijk onze schouders onder
zetten. Het is moeilijk als met de ene ouder afspraken worden gemaakt die voor een andere ouder
niet mogelijk zijn. Samen komen we op die manier tot realistischere voorstellen. Mogen we u
vragen om bij het binnenkomen van de school de handen te ontsmetten en een mondkapje op te
houden .
Nieuws vanuit de schoolraad:
- De verkeerssituatie ter hoogte van kruispunt HekkergemstraatStationsstraat werd voorgelegd aan het gemeentebestuur. Ze nemen onze
bezorgdheden op en nemen o.m. een 2e zebrapad ter hoogte van de kapel
Stationsstraat op in hun actieplan.
- Let op: verboden parkeren, ook niet om te laden/ lossen, kleine deel
Stationsstraat langs de kant van de ingang van de school
- Het blijft belangrijk om kinderen te blijven stimuleren om tijdig op school te zijn zodat ze geen
onderwijstijd missen.
Nieuws vanuit de vriendenkring:

De vriendenkring slaat terug
zijn vleugels uit. Wil je je ei
kwijt, kom in ons nest!!we
komen terug samen op
15.11.2021 om 20.00!

Heb je kledij die te klein is voor je kind? We zijn op zoek naar:
- Meisjesleggins tot maat 10 jaar, meisjesslips, T-shirts , makkelijk rokje,
shortjes/ bermuda
- Jongenstrainingsbroekjes en ondergoed, shortjes/ bermuda
De jeugddienst Wichelen, de sociale dienst van het OCMW en het Huis van het
Kind hebben de handen in elkaar geslagen om een project op te richten
dat extra aandacht geeft aan de gevoelswereld van onze jonge
inwoners. Gedurende 1 week, zal er op de speelplaats van de school van
uw kind een tent neerstrijken. Voor het Belleveer is dit van 11 oktober
tot 15 oktober. Meer info over dit project leest u in bijgaande brief.
Juf Ellen en ik zullen dit project verder voeding blijven geven op onze
school door het Happy house nieuw leven in te blazen. Alle
klasleerkrachten nemen de gevoelswereld van onze kinderen regelmatig
op in hun klassen. Binnen onze jaarprioriteit geluksvogels van het Belleveer staat het welbevinden
immers voorop.

Kalender oktober 2021
05.10.2021
06.10.2021
12.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
24.10.2021
25-26.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
1 – 7.11.2021

Dag van de leerkracht
Namiddag directievergadering: directie niet op school.
Studiedag wero mens en maatschappij: GEEN school.
Opvang mogelijk na inschrijven via opvanglink!
Personeelsvergadering: GEEN huiswerkklas
10u00: Voorstelling Pedrolino voor L4 en L5 met de fiets. Ouders die kunnen
mee fietsen, geven dit door aan directie. Vertrek op school om 09u15
bib
Namiddag lerend netwerk cognitief sterk functioneren voor zorgco en directie.
Ontbijt Munna Munni:
Oudercontacten kleuter-lager
Dag van de jeugdbeweging, kinderen die in jeugdbeweging zijn, komen in hun
uniform naar school.
09u.00 Missieviering in de kerk, verzorgd door L5: inzameling missies
herfstvakantie

Mag ik jullie daarna een fijne herfstvakantie toewensen waarbij we ook even stilstaan bij familie of
vrienden die we verloren hebben.

Hilde Kerckaert
directie

