Springplanknieuws

Januari 2022
Jaarthema: De Leesbeesten
Beste ouders
De kerstpauze is voorbij en wij maken ons op voor het tweede trimester van dit schooljaar.
Maar voor we maandag van start gaan wil heel het springplankteam jullie het allerbeste
wensen in het nieuwe jaar. Gezien de aanhoudende pandemie lijkt een goede gezondheid
het belangrijkste wat we elkaar kunnen toewensen!
In het eerste springplanknieuws van het nieuwe jaar geven we een laatste update van de
aangepaste maatregelen. De kalender van januari geeft een overzicht van geplande
activiteiten en verder willen we even meegeven dat ‘onze leesbeesten’ in de prijzen zijn
gevallen.
Corona maatregelen
We zitten volop in de vijfde golf van een zeer besmettelijke variant, dus vragen we om de
krachten te bundelen en zoveel mogelijk de aanbevelingen van de overheid op te volgen.
Wat wordt er verwacht van de scholen?
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs
heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan
de krokusvakantie uitzien in de scholen.
● Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat
toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laag risico contacten.
Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmasker
plicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
● 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.
● Als een leerling een hoog risico contact had buiten de klas en daardoor in
quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan
indien het over een hoog risicocontact gaat buiten het gezin.

● Bij een hoog risico contact binnen het gezin blijft er een quarantaine plicht en mag
de leerling niet naar school.
We blijven op school verder inzetten op CO2-meting en volgehouden ventilatie en
verluchting.
Wat wordt er gevraagd van de ouders?
● De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders
om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten
testen.
● De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met
een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo
kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor
specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij
de apotheek.

Opkuis speelplaats
De kerstpauze was voor onze oudervereniging het moment om de speelplaats
‘herfstblad vrij ‘ te maken. Met verenigde krachten zijn de herfstbladeren opgekuist en
weggebracht.
Onze kinderen kunnen vanaf morgen ten volle genieten van een netjes opgeruimde
speelplaats. Dank u wel aan iedereen die hier aan meegeholpen heeft!
Verkeersveilige schoolomgeving
Ook in het nieuwe jaar blijven we inzetten op een veilige, zichtbare schoolomgeving.
We zitten nog altijd in de donkere maanden van het jaar. Blijf je kinderen en jezelf zichtbaar
maken in het verkeer.

Afhaalmoment
Bij een veilige schoolomgeving hoort uiteraard ook een gestructureerde aanpak in de
afhaalmomenten van de kleuters en kinderen van de lagere school.
Onze oudervereniging heeft zich wederom geëngageerd om de rode lijnen, deze die de
wandelstrook voor de klassen moeten afbakenen, te herschilderen. Bedankt hiervoor!
Hieronder wordt alles nog eens verduidelijkt en visueel voorgesteld. Gelieve hier, voor jullie
eigen veiligheid en deze van de kinderen, gevolg aan te geven.

Voorlezen:

PROFICIAT!
Jullie namen deel aan de

Grote Voorleesdag én jullie konden ons

helemaal overtuigen van het feit dat jullie school een boekenpakket verdient!
De VCOV jury koos jullie vrije basisschool als één van de 5 winnaars voor Limburg.
Jullie voorleesactie met voorleesbeesten is heel origineel.
Als prijs schenken we jullie school graag een prachtig boekenpakket met een 15-tal
kind – en jeugdboeken.

Uit het schoolleven…
De Boekenbeesten!

De boekenbeesten zijn op bezoek gekomen in onze school!
Weten jullie nog wie van lachen houdt? Dit boekenbeest leest heel graag moppenboekjes.
En wie houdt van spannende boeken?
Hij jaagt iedereen de stuipen op het lijf ……GRRRRR!!!!!!!
Oh en dit boekenbeest kennen jullie vast en zeker ook nog, het is iemand die van toveren houdt en
daarom héél graag sprookjesboeken leest!
Zo had elk boekenbeest zijn favoriete boek bij. Nu gaan de kinderen van de Springplank op zoek naar
hun favoriete boek en wij zijn benieuwd wie van de boekenbeesten de meeste fans heeft!!
Oh Ja , wij waren heeeeeel fier op de leesbeestjes van de Springplank want die hadden al zoveel
boeken gelezen!
Elke klas had een lange slinger bij met vlagjes van al de boeken die ze al hadden uitgelezen!
Super goed bezig Springertjes!!
Groetjes van de leesfeeën!

Ijstaarten
Ook dit jaar was de verkoop van onze ijstaarten een succes.
Bedankt aan iedereen die op deze manier de school steunt.

Ontbijt (30 januari 2022)

Het is nu duidelijk dat we ons moeten houden aan een afhaalontbijt. In de loop van de
maand december hebben jullie hierover een uitnodigingsmail ontvangen.
Bestellingen zijn nog mogelijk tot 19 januari 2022.

- za 01/01

NIEUWJAAR
- do 06/01

Driekoningen

- zo 09/01

Einde van de kerstvakantie

- ma 10/01

INSTAPDAG KLEUTERSCHOOL

- di 11/01

Prijsuitreiking: Boekenpakket → Boekenbeesten.

- wo 12/01

Bib Voorstelling: Leren schrijven met Anne Frank→6A

- do 13/01

Bib Voorstelling: Leren schrijven met Anne Frank→6B
Zitdag CLB medewerkster. (10u30)
- wo 19/01

Oudervereniging (20u15)

- do 18/01

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- wo 26/01
- do 27/01

Gedichtendag
Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- zo 30/01

AFHAALONTBIJT

- ma 31/01

Schoolvoorstelling De Muze / Doe de groeten aan de ganzen → 4AB

