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Dit weekend was het eindelijk zo ver !

Na heel wat maanden van wachten , hebben de kinderen hun eerste communie kunnen vieren . Aan

alle ouders en kinderen : een dikke proficiat .

Ik hoop dat de kinderen (en e ouders) hebben kunnen genieten van een mooie dag . Al scheen

misschien de zon niet altijd , ik vermoed dat al deze kinderen op zich voldoende straalden om er een

mooie en warme dag van te maken .

En ook alvast een proficiat aan onze oud-leerlingen die op 10 oktober hun uitgesteld vormsel zullen

vieren !

De parochie plant de eerste communie in 2021 op zondag 18 april .

Het vormsel zal doorgaan op zondag 9 mei . Dit is onder voorbehoud dat alles kan en mag doorgaan

zoals gepland .
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De voorbije maand heeft ons geleerd dat ouders zeer nauwgezet de richtlijnen van de huisartsen

opvolgen . Dankjewel hiervoor . Dit zorgt er voor dat er weliswaar geregeld kinderen enkele dagen

afwezig zijn omdat er gewacht wordt op de testresultaten of omdat de huisarts uit voorzorg dit toch

aanraadt . Tot nu toe kan de afwezigheid goed opgevangen worden door de leerkrachten , leerlingen

en ouders . 

Het nauwgezet opvolgen van adviezen en de burgerzin bij de ouders zorgt er ook voor dat het aantal

besmette leerlingen tot nu toe beperkt is gebleven tot 1 leerling .

Er zijn weliswaar meerdere meldingen gekomen dat kinderen getest worden , maar deze waren

uiteindelijk allemaal negatief . 

Mag ik vragen om meldingen te blijven maken indien uw kind getest moet worden of in quarantaine

moet omdat een familielid positief getest heeft of zoals eerder gemeld op advies van de huisarts .

Door goed te blijven samenwerken kunnen we dit hopelijk goed onder controle houden binnen onze

school .

Ik verwijs u graag door naar een website die u wegwijs maakt indien u twijfelt of uw kind naar school

kan komen : https ://www .vwvj .be/covid-19 .

Hier worden automatisch de meest recente beslisbomen getoond .

Let wel donderdag 1 oktober is een belangrijk schakelmoment . Vanaf dan wordt de quarantaine van 14

dagen teruggeschroefd naar 7 dagen . 

Op de website "Onderwijs Vlaanderen" kan u ook heel wat antwoorden vinden op vragen waar ouders

mee worstelen .

Het blijft verplicht om een mondmasker te dragen op het schoolterrein wanneer u uw kind komt

afzetten of ophalen . Ook buiten aan de schoolpoort is dit verplicht omdat er op dat moment kan

gesproken worden van een drukke omgeving . Bewaar ook de nodige afstand van elkaar op en buiten

het schoolterrein . Dankjewel voor jullie medewerking .

Op maandag 5 oktober 2020 is de school gesloten . 

De leerlingen en leerkrachten hebben een 

dag vrijaf omdat er een plaatselijke verlofdag

is geprikt .

De kinderen die aangemeld zijn bij de BKO 

kunnen hier ook gebruik van maken . U hebt hier eerder

deze week reeds een mail over ontvangen .

ZONNEKESSCHOOL - NIEUWSBRIEF OKTOBER

OKTOBER 2020 PAGINA | 02

PLAATSEL I JKE  VERLOFDAG

CORONA  -  UPDATE

https://www.vwvj.be/covid-19
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De voorbije weken kwamen er geregeld signalen binnen van de buurtbewoners dat ouders en

kinderen het niet te nauw nemen met het betreden van private eigendom .

                                                          

Mag ik jullie vragen om niet enkel de verkeersregels te respecteren wat betreft het parkeren , maar ook

tijdens het wachten op de kinderen op het einde van de voormiddag of namiddag er op te letten dat

u wacht op het voetpad van de openbare weg . Geregeld vatten mensen post op opritten van

buurtbewoners of zelfs op stukjes private weg zoals bijvoorbeeld aan de 

schooluitgang van de Frans Huysmanslaan (grijze poort). Schuin tegenover het 

zebrapad staan vaak mensen op het stuk aangelegde betonstrook of het grasveld 

aan de garages van het appartementsgebouw daar . 

Het gebeurt blijkbaar ook dat kinderen daar samen spelen terwijl de ouders nog 

even bijpraten op het voetpad . Mag ik vragen om uw kinderen daar niet meer te 

laten spelen of daar ook niet meer op te gaan om te wachten op uw kinderen . 

Het kan ook zorgen voor onveilige situaties wanneer kinderen of volwassenen niet 

of niet tijdig opgemerkt zouden worden bij het achteruit uitrijden van een garage . 

Dankjewel voor jullie medewerking .

OKT:
02/10 Dierendag jongste kleuters

02/10 Uitstap oudste kleuters Tivolipark Mechelen

05/10 Plaatselijke verlofdag : geen school vandaag !

14/10 Herfstuitstap Konijnenklas/Bosklas/Zeeklas/Toverklas

16/10 Uitstap LS6 : Zoo Antwerpen

21/10 Herfstuitstap Kasteelklas/Circusklas

22/10 Ouderraad

23/10 Herfstwandeling LS1

30/10 Halloweenfeest LS6

30/10 Herfstfeest jongste kleuters

De dagen worden korter . Het weer wordt minder helder . Dit betekent dat je ook minder zichtbaar

wordt in het verkeer als je naar school toe komt in de ochtend en na schooltijd naar huis gaat .

Daarom is het belangrijk om een fluohesje te dragen . Zo zorg je er voor dat anderen jou gemakkelijker

kunnen opmerken in het verkeer . Kom je met de fiets , te voet of met de step zorg dat je opvalt ! Draag

fluo !

Dit geldt ook voor de kinderen die met de wagen worden afgezet . 
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Eind oktober worden in principe de eerste individuele oudercontacten georganiseerd . Vlak voor de

herfstvakantie ontvangt u ook het Herfstrapport van uw kind op dit oudercontact . Op dit moment

wordt er nog druk overlegd en afgewogen op lokaal niveau of de vertrouwde contacten op school

kunnen doorgaan of dat deze online moeten verlopen . U wordt zo snel mogelijk op de hoogte

gebracht van deze beslissing .


