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Pedagogische studiedag 26 januari
Op woensdag 26 januari staat er een
pedagogische studiedag gepland voor de
leerkrachten. Er is die dag dus geen school
voor de leerlingen.
Zwemmen
Vanaf maandag 10 januari starten we opnieuw met
zwemmen. We hopen dat het coronavirus geen roet
meer in het eten zal strooien, zodat de zwemlessen
vanaf heden zullen kunnen blijven doorgaan. Wil
goed bijhouden wanneer je kinderen gaan
zwemmen, zodat ze dan zeker hun zwemgerief mee
hebben naar school.
In bijlage van deze nieuwsbrief vind je het volledige
sportrooster voor januari en februari.
L5: bezoek aan het Vredeshuis
In het kader van de godsdienstlessen wordt een
bezoek gebracht aan het Vredeshuis in Gent en is er
een kinderrechtenwandeling door Gent met 2 gidsen.
Het vervoer gebeurt met een bus van De Lijn en
wordt betaald via het Dynamo2-project. De
leerlingen krijgen een brief met de nodige afspraken.
De uitstap is helemaal gratis.
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L3: sportweek
Zonder tegenbericht kan de sportweek in de Hoge
Wal doorgaan. De kinderen gaan elke voormiddag
naar de sporthal, waar ze door sportmonitoren
begeleid worden. De sportweek kost 10 euro.
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K2-3 : sportdag
Zonder tegenbericht kan ook de sportdag voor onze
oudste kleuters van de tweede – derde kleuterklas
doorgaan. De kinderen krijgen nog een brief mee.
De sportdag kost 4 euro.
Winterrapport
Alle kinderen van de lagere school krijgen hun 2de
rapport op vrijdag 28 januari 2022.
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Corona update
Mondmaskerplicht
Alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen nog steeds een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van
een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten.
Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed
verlucht worden, net zoals in alle andere klassen. Elke klas beschikt ook over een CO2-meter.
Quarantaine
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas
meteen voor 5 dagen in quarantaine.
Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en buiten het gezin, en daardoor in quarantaine
moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan.
Bezoekers op school
De school is nog steeds niet toegankelijk voor ouders en bezoekers. Indien je graag de directie, een leerkracht
of iemand van het secretariaat wenst te spreken dan kan dit via mail of telefoon. We doen er alles aan om jullie
zo snel mogelijk te helpen. Ouders die overdag iets moeten afgeven op school of iets of iemand moeten
ophalen op school, doen dit (na afspraak) via de directie of het secretariaat.
Afwezigheden
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het
ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. Voor de gezondheid van dekinderen en het
personeel, en om de continuïteit van het schoolleven zo goed mogelijk te kunnen garanderen vragen we om
deze maatregel zeer strikt toe te passen.
Breng de school op de hoogte wanneer je kind in quarantaine moet, wanneer je kind of een gezinslid besmet is
of wanneer je kind getest is.
Je kan dit melden aan de school via:
Telefoon: 09 344 91 41
Mail: secretariaat@vbsertvelde.be of directie@vbsertvelde.be

Toneelvoorstellingen
Volgens de huidige maatregelen kunnen de
toneelvoorstellingen niet doorgaan. We
informeren jullie mocht dit nog wijzigen.
Koekjesactie oudercomité
De meeste koekjes werden reeds afgehaald.
De pakketten die (nog) niet werden
afgehaald, worden met de kinderen
meegegeven. Indien er meer dan 3 dozen
zijn, kunnen de kinderen deze moeilijk
dragen en kan je deze beter komen afhalen
na afspraak met de klasleerkracht.
Nieuwe leerlingen
Op 10 januari starten 5 nieuwe leerlingen op
onze school. Welkom aan Elif, Leon, Linde,
Daan en Milan. We wensen jullie een fijne
schooltijd op De Schatkist.

Op tijd op school !!
We stellen vast dat er te veel kinderen te laat komen op
school. Zowel in de kleuterklassen, als in de klassen van de
lagere school, verstoort dit de normale opstart van de lessen.
Door 5 minuten vroeger te vertrekken, is dit in de meeste
gevallen opgelost.
Kinderen die te laat komen, moeten gezien de coronamaatregelen, alleen naar de klas gaan!
We zijn een leesschool !
Dit is helemaal niet nieuw… En het is nu ook niet omdat we
de prijs hebben gewonnen via de “Voorleesweek” dat we
alles op zijn beloop laten… Helemaal niet, integendeel : juf
Debby zit boordevol ideeën om regelmatig een leestip te
posten op onze website en via onze social media. Elke vrijdag
mag je deze verwachten.
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