Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
22-01-21
Terug naar school
We zien ontzettend uit naar maandag. Dan zetten we onze deuren weer wijd open
voor onze kinderen.
We willen jullie alleszins bedanken voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
We begrijpen dat dit voor jullie niet evident was. We hopen in elk geval dat dit
eenmalig blijft.
Pluim voor onze leerkrachten
Onze leerkrachten hebben vlot overgeschakeld naar het online lesgeven, wat niet
evident is in het lager en nog minder in het kleuter. Het is ook niet plezant als
leerkracht én als leerling. Bedankt hiervoor.
Maatregelen volgende week
We hebben steeds alle covid-maatregelen in de school gevolgd. Volgende week
schakelen we nog een versnelling hoger. Dit is niet zo leuk, maar als we hiermee een
2de besmettingsgolf kunnen voorkomen, nemen we dit erbij
- nog meer inzetten op verluchten ( graag je kinderen warm, in verschillende
laagjes, kleden; een badjas en sjaal blijken het meest handig en zijn te
verkiezen boven dekentjes). Ramen zullen constant open staan.
- Zwemmen wordt uitgesteld tot na de krokusvakantie (5 maart) en wordt
vervangen door turnlessen.
- Voor de turnlessen vragen we op donderdag sportieve kledij aan te trekken,
zodat ze zich niet moeten omkleden.
- Externe hulpverleners (logo, on-begeleiding,…) proberen we zoveel mogelijk te
weren. Waar dit moeilijk is, vragen we om geen contact te hebben met de
andere leerlingen of de leerkrachten.
- Ook in de opvang werken we vanaf maandag met bubbels : kleuters in de
opvang, lager in de refter of buiten. In de refter spelen de kinderen ook in hun
eigen bubbel met voldoende afstand tussen de bubbels.
- Ook de kleuterlkrn dragen voortaan een chirurgisch mondmasker als ze de
social distance niet kunnen bewaren (dit is ook een uitdrukkelijke eis van de
CLB-arts). Noch face shields, noch clear masks worden door haar toegelaten.
Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen, die we al namen. We beseffen
zeker dat dit geen populaire maatregelen zijn en hopen zo snel mogelijk terug te
kunnen keren naar een normale situatie.

GSM-actie : nog tot 8 feb
Onze inzamelactie van oude GSM’s loopt nog tot 8 feb. Per 50 ingezamelde GSM’s
krijgen we een computer. Bedankt om dit ook eens na te vragen bij vrienden en
kenissen!
Juf Lynn : ziek tot 29 jan
Juf Lynn heeft corona zwaar te pakken. Ze kan helaas maandag nog niet terug keren.
We wensen haar een spoedig herstel. Juf Lindsy vervangt haar.
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