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Aftellen naar 6 december…
De leuke periode van de Sint is aangebroken.
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Elke dag staat er een opdracht op het
programma… Lukt het om de bingo te vullen
tegen 6 december?
Alle opdrachten worden uitgewerkt binnen het
thema ‘spelletjes’.
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Naar het secundair onderwijs – infosessie CLB
Het aanbod voor ouders stopten we dit schooljaar in een digitaal kleedje.
We voorzien op dinsdagavond 25 januari 2022 een livestream-event
waarbij we een algemene uitleg geven over de (vernieuwde) structuur en
de keuzemogelijkheden van het gewoon secundair onderwijs.
De nadruk ligt hierbij vooral op de eerste graad SO. Er is op hetzelfde
moment een live-chat voor vragen.
Een uitnodiging voor ouders om in te schrijven
volgt. Inschrijven zal mogelijk zijn via een link
op de website van het CLB.

Weetjes…
Nog op zoek naar een kalender voor 2022?
Leuke foto’s van de kinderen, veel ruimte om
te schrijven, …
De kalender is vanaf 6 december te
verkrijgen bij juf Marian voor 12 euro.
De opbrengst wordt gebruikt
voor materialen voor de kinderen!
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Coronamaatregelen
We volgen steeds de laatste richtlijnen die wij ontvangen vanuit het
Ministerie van Onderwijs en het CLB.
Hier nog een aanvulling bij de brief die zondag 28/11 verstuurd werd.
Aangepaste teststrategie
• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleuters en leerlingen tot
4de leerjaar, leerlingen van 5de en 6de leerjaar en personeelsleden
om te bepalen of er een melding en eventueel testing moet
gebeuren.
o Wanneer de persoon met een positieve test een personeelslid
is bij kleuters en leerlingen tot 4de leerjaar, dan sluit de klas
voor 7 dagen. De ouders ontvangen een brief.
o Wanneer de persoon met een positieve test een personeelslid
is bij leerlingen 5de en 6de leerjaar of een leerling zelf, dan
wordt door CLB bepaalt of de leerlingen laag- of
hoogrisicocontacten zijn. De ouders ontvangen een brief.
o Bij 1 of 2 besmette kinderen in kleuter tot 4de leerjaar, krijgen
de ouders een brief met informatie over het
hoogrisicocontact en er wordt waakzaamheid gevraagd.
o Bij 3 of meer positieve kinderen in één klas binnen de 7 dagen,
dan start de noodprocedure en wordt er contact tracing
uitgevoerd. In geval van hoogrisicocontact, is er quarantaine
en/of testen. De ouders ontvangen een brief
CO²-meters en -metingen
• Onze school heeft in elk leslokaal, eetzaal en opvang een CO²meter. Deze gegevens worden dagelijks gemonitord en
geanalyseerd, zodat we kunnen blijven voldoen aan voldoende
verluchting en ventilatie.
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MMI-Basisschool bekroond met Verkeer op School-medaille
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg
deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit
jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en
53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten
opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op
de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSVinitiatief per jaar.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om
kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het
Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten
Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee
scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen
testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een
fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert
de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten
verdienen door verkeersouders in te schakelen en
door leerkrachten te laten deelnemen aan
praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.
Onze school is één van die scholen. In ruil
krijgt de school daarvoor een zilveren
medaille om aan de schoolpoort te hangen
plus een digitale medaille om mee te
pronken op de schoolwebsite en mooie
beloningen om de verkeerswerking op
school te ondersteunen.
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Agenda december
In december ziet de agenda er als volgt uit:
maandag 06/12

Feest van Sinterklaas

dinsdag 07/12

Begin toetsenperiode lagere school

Week maandag
13/12
tot donderdag
16/12

Digitale oudercontact
voor de kleuterklassen

vrijdag 17/12

Einde toetsenperiode lagere school

dinsdag 21/12
woensdag 22/12

Digitaal oudercontact
en rapportbespreking
1ste tot 6de leerjaar

dinsdag 21/12 én
donderdag 23/12

GEEN warme maaltijd. De kinderen brengen
boterhammen mee.

vrijdagmiddag
24/12

De school eindigt voor iedereen om 11u.40. In de
namiddag is er geen opvang voorzien, ook niet in de
buitenschoolse kinderopvang OkieDokie.
Kerstvakantie

vrijdagmiddag
24/12 tot en met
zondag 09/01/2022
zaterdag 25/12
zaterdag
01/01/2022

Kerstmis
Gelukkig Nieuwjaar !
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