aflevering 9
maandag 10 januari 2022

Het Papageno-team wenst alle kinderen en hun ouders een
gelukkig 2022 vol warmte, gezondheid, liefde en geluk.

Update coronamaatregelen vanaf 10 januari tot aan de krokusvakantie








Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet
kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Graag een extra mondmasker in de boekentas
meegeven.
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen
in quarantaine.
Als een leerling een hoog risicocontact heeft buiten het gezin en daardoor in quarantaine
moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. Kinderen die een hoog
risicocontact hebben binnen het gezin blijven in quarantaine.
Oudercontacten verlopen digitaal.
Meerdaagse uitstappen blijven opgeschort, ééndaagse zijn toegelaten conform de geldende
maatregelen in de samenleving.

De reeds genomen maatregelen blijven gelden (gescheiden groepen, CO2-meter in de klas, inzetten
op ventilatie, … ).

Dinsdag 18 januari voor
K0K1A, K3 - L1, L3, L5
Donderdag 20 januari voor
K0K1B, K2 – L2, L4, L6
U KAN UW UUR INVULLEN VIA DE MODULE IN SMARTSCHOOL EN
DIT
VANAF MAANDAG 10 januari 7u.
Op de dagen van het oudercontact zijn er GEEN leerklassen of
naschoolse activiteiten.

Het oudercontact gaat door via SMARTSCHOOL LIVE!
Wijziging afhaalmomenten in de kleuterschool
Vanaf maandag 10 januari kan u uw kind opnieuw afhalen op
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.20u en 15.30u
- woensdag tussen 12.20u en 12.30u
Indien uw kleuter een oudere broer/zus heeft, zal het oudste kind hem/haar meebrengen tot aan
de schoolpoort op het tijdstip dat het oudste kind naar buiten komt.

Instapdag voor peuters
Maandag verwelkomen we een aantal nieuwe peuters.
We heten hen hartelijk welkom in onze school.

Inschrijvingen broers/zussen en kinderen personeel
Voorrangsperiode van 10 januari (8u) tot en met 21 januari (16u) 2022.
Indien u een broer/zus wenst in te schrijven, neemt u contact op met Kim Thiry.
Belangrijk!
 Na 21 januari is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.
 Broers en zussen geboren in 2020 worden ingeschreven. Ook als uw kind pas naar school gaat
vanaf 1 september 2023.
Naschoolse opvang
Om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen blijven garanderen, is deze enkel
toegelaten voor kinderen wiens beide ouders werken of nog studeren.
Andere ouders dienen hun kind op het einde van de dag af te halen.
Dank voor uw medewerking!




Medisch consult voor de leerlingen van L6 op maandag 17 januari.
en voor de leerlingen van L5 op donderdag 20 januari.
Vrijdag 21 januari vindt de voorstelling ‘school zonder pesten’ plaats voor al
onze kinderen. Meer info op https://www.schoolzonderpesten.be/

Infoavond GWP 1ste en 2de leerjaar wordt GEANNULEERD
Meerdaagse uitstappen blijven opgeschort.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Infoavond overgang secundair onderwijs
Voor de ouders van de leerlingen van het 6 de leerjaar organiseert de school op dinsdag 25 januari
een infosessie over de overgang naar het secundair onderwijs.
Er zullen 2 sessies georganiseerd worden: sessie 1 om 15.45u en sessie 2 om 17u.
Hiervoor ontving u reeds een bericht van de klasleerkracht.

Tandarts- en/of doktersbezoeken
Mag ik aan alle ouders vragen om de tandarts- en doktersbezoeken van uw
kind(eren) NA de schooluren, op woensdagnamiddag of tijdens de vakanties
te plaatsen.
Enkel bij dringende gevallen zal de directeur uw kind toestemming geven om
vroegtijdig de school te verlaten. Gelieve hier dus rekening mee te houden.
Alvast dank voor uw medewerking.

Medicatie op school (herinnering)
Niet vergeten!
Zonder ingevuld strookje van de dokter kan er GEEN medicatie, door de school, aan
uw kind toegediend worden.

