Nieuwsbrief december 2021
Activiteitenkalender december
Wanneer?
01/12/2021
03/12/2021
06/12/2021
08/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
22/12/2021

Wie?
LS
KS
L5 - L6
Oudercomité
L4
L5 – L6
L5 – L6
Peuters

23/12/2021

KS
LS

24/12/2021

LS
Voor iedereen!

Wat?
Sinterklaas
Sinterklaas
Zwemmen
Vergadering oudercomité
Speelgoedmuseum
Zwemmen
Zwemmen
Kijkdag instappers (onder
voorbehoud)
Kerstmis vieren in de klas
Viering Kerstmis kerk
13u.15
Kerstmis vieren in de klas
Einde schooldag 11u.55!

Nieuwe coronamaatregelen
Het Overlegcomité kwam vrijdag 26 november vervroegd samen om strengere
maatregelen te bepalen die de coronasituatie moeten keren.
Op maandag 29 november 2021 traden onderstaande regels in voegen:
KLASGROEPEN
•
•

Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (bv. in refter)
dient maximaal vermeden te worden.
Er dienen, in de mate van het mogelijke, vaste plaatsen voorzien te worden.

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
•
•

Extra-murosactiviteiten met overnachting worden opgeschort, minstens tot aan de
kerstvakantie.
Voor eendaagse uitstappen worden de regels uit de brede samenleving gevolgd.

DERDEN OP SCHOOL
•
•

De aanwezigheid van derden op school moet strikt beperkt gehouden worden. Zij
worden enkel toegelaten wanneer de school dit nodig acht. Derden dragen
verplicht een mondmasker.
Stages kunnen blijven doorgaan.

TEST- EN TRACINGSTRATEGIE
•
•

CLB's blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige contactonderzoek.
Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen in één klasgroep (binnen 7 dagen) 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 blijft gelden in de derde graad van het lager onderwijs.

OUDERCONTACTEN
•

Oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden. Enkel wanneer de school dit nodig
acht, kan een fysiek oudercontact uitzonderlijk plaatsvinden.

VENTILATIE
•
•

Ramen en deuren moeten zoveel als mogelijk openstaan zodanig dat de toevoer
van frisse lucht gegarandeerd wordt.
Onderwijsinstellingen krijgen in de toekomst bijkomende middelen voor de
aankoop van CO2-meters. Binnen onze school zijn er reeds enkele CO2-meters
aangekocht, die steekproefsgewijs worden ingezet, om de luchtkwaliteit binnen
onze lokalen te meten. De bedoeling is dat in elk lokaal een CO2-meter zal staan.
Deze zijn reeds aangekocht en we hopen hier zo snel mogelijk gebruik van te
kunnen maken.

De kerstpakketten
December is een feestmaand bij uitstek. Wij willen als school bijdragen om iedereen
daarvan te laten genieten. Wij zijn immers hartverwarmend.
Onze vlam hangt al uit! Die van jou ook?

We vullen in november en december (tot uiterlijk 17 december) de kerstdozen met
vele leuke, lekkere en handige spullen voor de kansarmen van onze gemeente.
Doe jij ook mee?

De schoolkalender
Onze schoolkalender 2022 ligt bij de drukker. Bedankt Robby en Eve voor de vele
werkuren die jullie aan deze kalender gespendeerd hebben. Weerom een pareltje waar
we zo gelukkig van worden. Voor ons kan 2022 alvast niet meer stuk!
Alvast bedankt voor jullie steun! En we wensen jullie een jaar vol geluk!

De zichtbaarheidsactie
De zichtbaarheidsactie is ondertussen goed gestart. Er zijn al heel veel kinderen die hun
uiterste best doen om zichtbaar en veilig deel te nemen aan het verkeer. De dagelijkse
controlemomenten hebben heel wat kinderen al aardig wat stickers opgeleverd. Hou dit
goed vol!
In al onze klassen zijn filmpjes getoond en besproken in verband met zichtbaarheid in het
donker! Wij hopen met deze voorbeelden kinderen te motiveren en te stimuleren om te
voet of met de fiets naar school te komen, met extra aandacht voor zichtbaarheid en
verantwoord verkeersgedrag.
De campagne eindigt op vrijdag 18 maart. We hopen hier dan alle kinderen blij te maken
met een beloning voor hun dagelijkse inzet!

Nieuws van het oudercomité
Beste ouders,
November, de elfde maand van 2021, is rond. We blikken nog even terug… Begin
november dachten we nog dat we Corona onder controle hadden en konden we bijgevolg
onze Comedy Night laten doorgaan (uiteraard met inachtname van dan geldende
maatregelen). Ik hoop dat de aanwezigen er net zo van genoten hebben als wij van het
oudercomité! Het was fijn eindelijk nog eens wat te kunnen organiseren én vooral Amelie
zorgde voor een fijne avond met de nodige training voor de lachspieren.
Van maandag 15 tem zaterdag 20 november was het weer onze halfjaarlijkse
kledinginzameling.
We konden weer een vrachtwagen vol laden. Nu wachten we nog vol ongeduld op de
verzamelde kilo’s. Hartelijk dank aan ieder die mee verzamelde!
Je mag alvast opnieuw een zak beginnen vullen: in april is het opnieuw
kledinginzameling.
Diezelfde zaterdag waren we al vroeg in de weer om onder de speeltoestellen van de
lagere school de laag houtschors aan te vullen. Dat was dringend nodig zodat onze
kinderen veilig kunnen spelen!
In oktober en november hebben Eve en Robby weer vele uurtjes besteed aan de
schoolkalender, duizendmaal dank hiervoor!! Het is weer een prachtexemplaar
geworden! Net voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen de bestelde kalenders mee
naar huis, zo zijn ze mooi op tijd om ev. als kadootje onder de kerstboom te schitteren.
Laten we nu volop gaan genieten van december: lichtjes, sfeer, gezelligheid, samenzijn,
…. hopelijk voor iedereen in goede gezondheid en met je geliefden om je heen!
Als je nog wat kerstcadootjes moet scoren en je doet dit online, vergeet niet via Trooper
te klikken: https://trooper.be/ocdebolster. Voor jou als koper enkel een extra klik, voor
het Oudercomité een percentje commissie op het aankoopbedrag.
Een warme en gezellige de decembermaand!
Karen
OC De Bolster

Vandalisme op school
Tijdens het weekend en onder de herfstvakantie hebben we als school al meerdere malen
moeten vaststellen dat er op en rond de speelplaats zaken worden vernield zoals:
tafels, stoelen, speeltuigen, …. Er worden zelfs vuurtjes gestookt onder het afdak aan de
toiletten, vernieling rond de container, afval op de speelplaats, … het loopt momenteel
de spuigaten uit!
De politie is hiervan op de hoogte, maar als school zouden we toch ook graag beroep op
jullie willen doen.
Mogen we vragen om mee en oogje in het zeil te houden?
Indien er zich jongeren begeven op de speelplaats van de lagere school en die daar geen
bevoegdheid toe hebben, dat jullie de school of de politie hiervan op de hoogte willen
stellen. Op deze manier hopen we samen zorg te kunnen dragen voor onze school!
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Wist je dat?
-

De voorleesweek in het teken stond van ‘The masked reader’?
Welke kinderen zaten er verborgen achter het masker tijdens het voorlezen?

-

De kleuters en peuters al volop aan het werken zijn rond de komst van
Sinterklaas en Zwarte Piet?

-

De kleuterschool een afdekzeil mag ontvangen van het oudercomité voor de
zandbak?

-

Het vijfde leerjaar gezorgd heeft voor de mooie tekeningen aan het moment ter
herdenking van 11 november en dat er kinderen van de lagere school mee
gezorgd hebben voor de mooie viering?

-

De meisjestoiletten en de jongenstoiletten een nieuw likje verf hebben gekregen
in de lagere school?

Het Bolsterteam wenst jullie een …

fijne, warme adventsperiode!

