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Zwemmen: 2A+6A+6B
Driekoningen

Zwemlessen
Vanaf 4 januari starten de zwemlessen terug op. Wij
kunnen aan alle voorwaarden voldoen om deze lessen
op een veilige manier te organiseren. Graag de
kalender goed raadplegen zodat de kinderen zeker hun
zwemgerief mee hebben naar school.
Vanaf februari start periode 2 en krijgen de leerlingen
van het 1ste, 3de en 4de leerjaar zwemlessen.
In deze 2de periode organiseren we ook nog een aantal
extra zwemlessen voor de kinderen van het 2de leerjaar
omdat we het belangrijk vinden dat deze jonge
kinderen nog wat extra oefenkansen krijgen. De
kalender hiervoor zal vooraf nog doorgestuurd worden.
Peuterkijkdag
Infomoment voor ouders van nieuwe peuters van
geboortejaar 2019. Enkel na inschrijving.

Einde voorrangsperiode inschrijvingen

Pedagogische studiedag 20 januari
Vrijaf voor alle kleuters en leerlingen. Er wordt geen
opvang voorzien.
Voorrangsperiode inschrijvingen
Vanaf 18 januari start de voorrangsperiode voor
inschrijvingen van broers en zussen en kinderen van
personeel van geboortejaar 2019. Aangezien we nog in
code oranje zitten kunnen we de inschrijvingen niet ter
plaatse laten doorgaan. Voor de start wordt nog een
mail doorgestuurd met meer info over deze
inschrijvingen.
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Code oranje in het onderwijs
Nog even de maatregelen op een rijtje :
-

-

Geen warme maaltijden meer : kinderen die blijven eten brengen een lunchpakket mee.
Er is vanaf nu wel mogelijkheid tot soep. (vooraf te bestellen)
De kinderen krijgen allemaal een vaste plaats in de eetzaal.
Op school worden alleen essentiële derden toegelaten, ouders horen daar helaas niet bij :
* 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.
Alle uitstappen worden geschrapt.
Indien je kind positief getest is op corona of in quarantaine moet, gelieve de school zo snel
mogelijk te verwittigen zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Terug uit rode zone?
Deze richtlijnen kregen de scholen door :
De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke
verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd,
hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.
Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd
als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.
7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief
testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test
stopt de quarantaine.
Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het
zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.
Leerlingen die ondanks reizen toch naar school komen worden in een afzonderlijke ruimte gehouden om
door hun ouders terug opgehaald te worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze moeilijke tijden!

Vakantiekampen
Zoals elk jaar slaan alle Drongense scholen de handen in elkaar voor de organisatie van vakantiekampen
in de paasvakantie en de zomervakantie.
In de loop van de maand januari wordt hierover meer info verspreid via mail.
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