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Directie, leerkrachten 

           Lees ook pagina 2 

januari 2022 
za 1   
zo 2   
ma 3   
di 4   

wo 5   
do 6 Driekoningen 
vr 7   
za 8   
zo 9   
ma 10 L2A - L5A - L5B : zwemmen 
di 11   

wo 12 Pedagogische studiedag: Vrijaf voor de 
leerlingen 

do 13   
vr 14 L5: Medisch consult (vaccinaties) 
za 15 Peuterkijkdag tussen 10.00u en 12.00u 
zo 16   
ma 17 L6A - L6B : zwemmen 
di 18   

wo 19   
do 20   
vr 21 L4: Medisch consult 
za 22   
zo 23   
ma 24 L1A - L3A - L3B : zwemmen 
di 25   

wo 26 11u.: Ontmoetingsmoment instappertjes 
01/02/2022 

do 27   
vr 28   
za 29   
zo 30   
ma 31 L1B - L4A - L4B : zwemmen 
ma 31   

 

Zwemmen 
Vanaf 24 januari start een nieuwe zwemperiode. Dat 
betekent dat L1 – L3 en L4 vanaf dan 2-wekelijks gaan 
zwemmen. In bijlage van deze nieuwsbrief vind je de 
zwemkalender. Mogen we vragen om die thuis op 
een goed zichtbare plaats uit te hangen zodat de 
leerlingen altijd hun zwemgerief mee hebben naar 
school. Elke week moeten wij ouders opbellen om 
zwemgerief na te brengen naar school… 
De kalender zal ook bezorgd worden via de 
boekentas. De kinderen van het 1ste leerjaar krijgen 
ook nog een aparte brief met meer uitleg. 
 
L5: Medisch consult 
De leerlingen kregen reeds de brief hierover mee 
naar huis, gelieve deze ten laatste maandag 10 
januari terug mee te geven naar school mocht dit nog 
niet gebeurd zijn. 
 
L4: Medisch consult 
De brief hierover wordt na de vakantie bezorgd. 
 
Peuterkijkdag 
De peuterkijkdagen worden georganiseerd voor 
ouders van nieuwe peuters van geboortejaar 2020 
(of ouder). Dus enkel voor ouders die nog geen 
kinderen hebben op onze school. Dit na inschrijving. 
 
Ontmoetingsmoment 
De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd 
voor de peuters die al zijn ingeschreven en die nog 
instappen dit schooljaar. Het volgende 
ontmoetingsmoment is voor peuters die instappen 
op 01/02/2022. Er volgt nog een uitnodiging via mail. 
Dit wel onder voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen. 
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Pedagogische studiedag 12 januari 
Op woensdag 12 januari staat er al een 
pedagogische studiedag gepland voor de 
leerkrachten. Er is die dag dus geen school voor de 
leerlingen.  
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Corona update  

Mondmaskerplicht 
Alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen nog steeds een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van 
een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten.  
Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed 
verlucht worden, net zoals in alle andere klassen. Elke klas beschikt ook over een CO2-meter. 

Quarantaine 
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas 
meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

Bezoekers op school 
De school is nog steeds niet toegankelijk voor ouders en bezoekers. Indien je graag de directie, een leerkracht 
of iemand van het secretariaat wenst te spreken dan kan dit via mail of telefoon. We doen er alles aan om jullie 
zo snel mogelijk te helpen. Ouders die overdag iets moeten afgeven op school of iets of iemand komen ophalen 
kunnen aanbellen aan de poort. 

Afwezigheden 
Breng de school op de hoogte wanneer je kind in quarantaine moet, wanneer je kind of een gezinslid besmet is 
of wanneer je kind getest is. 
Je kan dit melden aan de school via: 
Telefoon: 09 226 43 12 
Mail: secretariaat@spdrongen.be 
buiten de schooluren: directie@spdrongen.be 

 

 Inschrijvingen broertjes en zusjes geboortejaar 2020 
van 17 tot en met 28 januari 2022 krijgen 
broertjes of zusjes van reeds ingeschreven kinderen 
voorrang om zich in te schrijven.  
Binnenkort volgt nog een mail met meer info, dit ook 
volgens de dan geldende corona-maatregelen.  
 
 

 

LO in de kleuterklassen 
Vanaf maandag verwelkomen we een nieuwe 
leerkracht op school: Meester Mathias Van de 
Wiele zal juf Annelies vervangen als leerkracht LO 
in de kleuterschool. Juf Annelies is begonnen aan 
een nieuwe studie en zal zich daarop concentreren 
de komende maanden.  

 

 


