
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

Beste ouders, 

Net zoals in de dagelijkse journaals is ook corona het hoofdpunt van deze nieuwsbrief. Helaas 

hebben wij vandaag twee klassen van het lager moeten sluiten omdat er binnen die klassen in een 

periode van 7 dagen 3 bevestigde Covidgevallen zijn. Om een verdere verspreiding een halt toe te 

roepen hebben wij bijkomende maatregelen genomen. In bijlage kunnen jullie een brief terugvinden 

die werd opgesteld door alle stedelijke basisscholen van Harelbeke. Het betreft een verstrenging van 

de mondmaskerdracht en het verzoek kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten en zo weinig 

mogelijk gebruik te maken van de opvang. Als extra maatregelen hebben wij ook gezorgd voor 

gespreide speeltijden met verschillende speelzones, kunnen de kinderen tussen 08u20 en 08u40 al 

naar de klas waar ze opgevangen worden door een leerkracht en blijven de boterhameters over de 

middag in de klassen eten. Voor de kleuterafdeling is er op vrijdagnamiddag geen klasdoorbrekend 

spelen meer. We hopen uiteraard dat we deze maatregelen begin 2022 terug kunnen afbouwen. 

Volgende activiteiten werden geannuleerd of kregen een nieuwe invulling: 

- De kerstbabbel voor PK1 en K1 gaat niet door. De juffen voorzien een woordrapportje per 

kleuter. 

- De oudercontacten voor K2K3 gaan online door. 

- De kinderfuif van zaterdag 29/01/2022 gaat niet door. De ouderraad spant zich in om op 

deze dag take away kaasplanken aan te bieden. 

Team Zuid wil jullie allemaal van harte bedanken voor de aankoop van de schoolfoto’s en de koekjes. 

De foto’s werden deze week geleverd en vonden reeds hun weg naar de verschillende klassen. Voor 

de verdeling van de koekjes maken we graag volgende afspraken: 

- Datum: vrijdag 10 december 2021. 

- Kleuter: de bestelde dozen kunnen tussen 15u00 en 16u30 afgehaald worden in de 

polyvalente zaal. Ingang aan het bureel van Hilde en het dragen van een mondmasker is 

verplicht. 

- Lager: wie 5 dozen of minder bestelde neemt een grote zak mee naar school om de dozen in 

te stoppen. 

- Lager: wie meer dan 5 dozen bestelde kan deze afhalen tussen 15u00 en 16u30. 

Op vrijdag 24 december is de school uit om 11u50. Er worden geen maaltijden meer voorzien en er is 

ook geen mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang. 

 

Met vriendelijke groeten en hou het veilig! 

 

Team Zuid 

 

 


