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Nieuwsbrief Centrum februari 2021
De kalender van februari …

We hopen dat we zonder al te veel problemen de krokusvakantie halen.

Corona - corona
Corona zorgt ervoor dat we soms heel onverwacht
moeten omschakelen en dat er dan een grote
flexibiliteit gevraagd wordt van de organisatie. Een
fantastische ploeg zorgt dat dit mogelijk is en blijft,
nu ook Greet in quarantaine werd geplaatst. De
quarantaine van Greet betekent op dit moment
geen gevaar voor de school(kinderen).
Wij hopen en doen er alles aan om met de ganse VBA-ploeg onze school te
kunnen open houden. Binnen het haalbare proberen we alle maatregelen,
beschreven in het draaiboek, na te leven en op te volgen. De kinderen gaan
hier zeer goed in mee.
Mogen wij ook aan onze VBA-ouders vragen om te
blijven volhouden. Ook wij beseffen en voelen dat
alle maatregelen als een klem aanvoelen.
Onze ouderraad deelt ook onze bezorgdheid en vat
de maatregelen nog eens samen.

Geniet van  je eigen
gezinsbubbel en nodig geen
klasvriendjes uit om bij je
thuis te komen spelen of te
overnachten.
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Wat als je kind ziek is? (grieperig, koorts, diarree, overgeven …)
- Zieke kinderen blijven altijd thuis. Een pijnstiller werkt maar even …
Wat als je kind ziek wordt op school?
- Je wordt opgebeld om je zoon/dochter te komen ophalen.
- In deze speciale tijden raden we aan om de dokter te contacteren voor advies. Het is de dokter die
advies geeft over de aan- of afwezigheid op school.
Wat als een kind getest wordt?
- Het kind blijft thuis tot het resultaat gekend is.
- Broertjes en zusjes mogen naar school blijven komen tot de uitslag gekend is. (Tenzij er grote
ongerustheid is kan je er voor kiezen om iedereen eventjes thuis te zetten tot er resultaat is.)
- Wij zijn als school niet bevoegd om kinderen in quarantaine te laten gaan of een school te
sluiten.We kunnen wel zeggen: ‘het is verstandig dat jij de kindjes even thuis opvangt.
- Bij negatieve test mag je kind terug naar school maar uiteraard ook hersteld is.
- Bij een positieve test moet het ganse gezin in quarantaine. Dit betekent dat iedereen van het gezin
thuis wordt gezet, dus ook broers en zusjes. De school moet een melding doen aan het CLB en zij
beslissen wat er moet gebeuren voor de school/klas.
Wat als uw kind een hoogrisico-contact had?
- privé: de school wordt op de hoogte gebracht en neemt op zijn beurt contact op met het CLB. Het
CLB beslist wat er op schoolniveau moet gebeuren.
- op school: De school neemt contact op met het CLB en zij geven richtlijnen omtrent de te nemen
maatregelen. De school of het CLB contacteert de betrokken gezinnen.
Wat als je kind in quarantaine moet?
- Je kind mag gedurende de aangegeven periode geen contact hebben buiten de
gezinsbubbel.
- Je volgt goed de richtlijnen op die voorgeschreven worden door
het CLB
Voor de corona waren wij heel blij om te kunnen en te mogen proeven van de
kookkunsten van thuis. Omwille van de huidige situatie vragen we om jullie baktalent
voorlopig niet meer te delen, maar we kijken wel hoopvol uit naar betere tijden.
Wij zijn overgeschakeld naar een nieuw programma voor
facturatie. Omdat we onzeker zijn of de facturatie via e-mail juist zal werken na de
overschakeling zullen wij iedereen één keer een papieren versie bezorgen. En er zal
ook een factuur via e-mail aankomen. Wij vernemen graag als je de
factuur via e-mail NIET ontvangen hebt tegen woensdag 10 februari.
(administratie@vba.be)

Bedankt bedankt … onze school verzamelde 630 kg pannenkoeken. We gaan de
opbrengst investeren in ipads. Dit schooljaar zullen er nog i-pads geïntegreerd worden in
de schoolwerking. Deze stap hoort bij het traject dat we als school nemen om mee te zijn in
de Digisprong voor onderwijs.
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Muziek op de speelplaats hoort bij ons
speelplaatsgebeuren. Kinderen kijken uit naar de dagen waar
er muziek op de speelplaats mag.
In het muziekenthousiasme van de kinderen proberen we
zorg te dragen voor een gezonde muziekomgeving. (onze
preventieadviseur wordt hierbij betrokken)
- Er wordt aangeduid tot waar de volumeknop mag
gedraaid worden.
- Er wordt een zone afgebakend tot waar kinderen
dichtbij de muziek mogen dansen en genieten.

In coronatijden blijven we zoveel als mogelijk doen wat we altijd zo graag doen …

We ontmoeten elkaar (leerkrachtenteam en kinderen)
graag op vrijdag 12 februari
in carnavalmodus.

Speur even in je eigen verkleedkoffer want de
kinderen mogen op vrijdag 12 februari verkleed
naar school komen.
Hou het bij verkleedkledij en laat losse attributen
thuis.
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