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Nieuwsbrief december 2021

1. Terugblik november
In de hele school, zowel in de kleuterscholen als de lagere school werd er deelgenomen aan
de voorleesweek. Leerkrachten gingen voorlezen in een andere klas, oma’s kwamen
voorlezen op school en sommige leerkrachten lazen een verhaaltje voor aan hun klas voor
het slapengaan (digitaal).
In de kleuterscholen werd er een leeshoek ingericht op de speelpaats en de lagere school is
nu de trotse eigenaar van de leescaravan.
Wil jij lezen tijdens de drukte van de speeltijd? Ja dat kan!

2. CORONA: verstrengde maatregelen
- Klasgroepen:
Vermijd het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten
- De kinderen van de lagere school eten voortaan in de klas. De warme maaltijden zullen
daarom geannuleerd worden tot aan de kerstvakantie.
Kleuters eten in de refter maar de klasgroepen worden uit elkaar gehouden. Ook hier geldt
de annulatie van de warme maaltijden.
- De lessen LBV zullen op een andere manier plaatsvinden. Leerkrachten zullen zich verdelen
over de klasgroepen. De werking wordt herbekeken.
- De klasgroepen worden bij gezamenlijke turnlessen uit elkaar gehouden. De tijd wordt over
de beide klassen verdeeld.
- Kinderen van de lagere school krijgen in de klas een vaste plaats.
- De manier waarop de naschoolse opvang kan en mag georganiseerd worden, zijn we nog
aan het bekijken met de verschillende actoren: Infano, gemeente en school.
Mogen we vragen om uw kind indien mogelijk onmiddellijk na schooltijd af te halen?
Weldra meer info hieromtrent!
-Extra muros activiteiten:
Voor eendaagse uitstappen volg je de regels uit de brede samenleving.
-Derden op school:
Hou de aanwezigheid van derden op school strikt beperkt. Laat ze enkel toe als je dat als
school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een
mondmasker

- Oudercontacten zullen digitaal doorgaan.
- Sinterklaas zal hoofdzakelijk buiten ontvangen worden.
-Test- en tracingstrategie:
CLB’s blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige contactonderzoek. Als het nodig is,
kunnen ze tijdelijk prioriteiten stellen en schuiven met hun reguliere opdrachten
- Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De CLB-arts
oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst desgevallend de hele
klas in quarantaine

- Mondmaskerplicht:
De mondmaskerplicht vanaf het 5e leerjaar blijft gelden.
Personeelsleden van alle leerjaren in het lager en secundair onderwijs dragen een
mondmasker als ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas.
Ook leerlingen moeten in de klas hun mondmasker blijven dragen omdat de afstand van 1,5
niet kan gegarandeerd worden.
Er wordt extra ingezet op ventilatie. Warme kledij is aangeraden.
- Volwassenen op school:
Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, bijscholingen ...
moeten digitaal plaatsvinden.
Oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden. Voor de meest kwetsbare groepen, kan een
fysiek oudercontact soms aangewezen zijn.
3. Sinterklaas.
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas en zijn pieten naar onze school. Omwille van de
verstrengde Corona maatregelen zal Sinterklaas voornamelijk buiten de kinderen per klas
begroeten.
4. Kinderraad
De kinderraad is dit schooljaar nog niet van start gegaan. Er wordt volop gewerkt aan een
nieuw concept. Later meer info hierover.
5. KIJK UIT: onze maandelijkse verkeerstip
‘ZICHTBAAR in de donkere dagen ’
Alle klassen werken deze maand rond ZICHTBAARHEID tijdens de donkere dagen. We geven
ook extra aandacht voor het dragen van het FLUO-hesje, het branden van ons fietslicht, …
U geeft toch ook het goede voorbeeld?
6. OPVANG Infano op 24/12 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
U hebt het ongetwijfeld al vernomen in de media dat op vrijdag 24/12 de lessen eindigen om
12u10. Infano verzorgt opvang t.e.m. 15u. Inschrijven daarvoor is niet nodig.
7. Opvang Infano tijdens de kerstvakantie (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
Infano voorziet opvang tijdens de tweede week van de kerstvakantie van 3 januari t.e.m. 7

jaunuari in de Chalet (Holle Eikstraat). Inschrijven is noodzakelijk via de website
www.infano.be
8. Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Londerzeel voor schooljaar 20202022: EEN OVERZICHT
Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Londerzeel voor schooljaar 20202022: EEN OVERZICHT
Datum

Activiteit

Locatie

12 januari 2021

“Open kleuterklas dag”
Via tijdsslot of virtueel
Inschrijven voor voorrangsgroepen
BROERS – ZUSSEN (reeds op de
school)
OPENDEURDAG

Tovertrein + Vlindertuin

Februari 2020

20 februari 2021

1 maart 2022
31 maart 2021
April 2021
2mei 2021
26 mei 2020
Vanaf 1 juni

START aanmelden
EINDE aanmelden
Ontvangen van mail betreft
toegewezen school
START inschrijven met ticket
Einde inschrijven met ticket
Vrije inschrijvingen voor de open
plaatsen

Lagere school + Tovertrein +
Vlindertuin
+ HULP bij het aanmelden
DIGITAAL

Voor al uw vragen: directie@centrumschool.londerzeel.be of onderwijs@londerzeel.be

9. Project FEESTPAKKET: inleveren goederen op 6-10/12
GOEDE DOEL: We organiseren dit jaar een 3de grote inzamelactie nl. PROJECT FEESTPAKKET.
Met alle enthousiastelingen willen we feestpakketten maken, die zullen verdeeld worden in
de plaatselijke sociale buurtwinkel van Londerzeel.
Heb jij ook zin om je hart te laten spreken en concreet iets te doen?
Breng niet bederfbare dingen mee voor het voedselpakket of het verzorgingspakket.
Wij hopen te kunnen rekenen op een massale opkomst!!

10. Kerstmaaltijd op 24/12
Op vrijdag 24 december organiseren we samen een gezellig eetmoment.
Meer info volgt.
11. Kerstvakantie en feestdagen

We wensen iedereen een fijne vakantie, prettige feestdagen en een gezellige overgang naar
het nieuwe jaar! We beseffen dat omwille van Corona het geen gewone feestperiode zal zijn,
maar wensen iedereen toch veel sfeer en gezelligheid.

Overzicht december
3/12
6-10/12
17/12
24/12
25/12 t.e.m. 9/1

VM: Bezoek van Sinterklaas
PROJECT FEESTPAKKET
Rapport 2+ oudercontact op aanvraag (lagere school)
Kerstmaaltijd. Einde school om 12u10
Kerstvakantie

