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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022 
 

Onze allerbeste wensen voor 2022!  

We hopen dat alle kinderen een fijne vakantie hadden en uitgerust en enthousiast starten aan 

de tweede trimester. 

We weten allemaal dat de volgende maanden ons opnieuw voor uitdagingen zal stellen, zowel 

op voor de schoolorganisatie als thuis. We kunnen enkel samen ons best doen om de gevolgen 

van de vijfde golf beperkt te houden voor onze school. Daarom: de 'Sleutels' van Sleutelhof 

voor een zo veilig mogelijk verloop van de volgende maanden: 
 

Covid: wat we doen als school? 
- elke klas heeft een CO2-meter waardoor we gericht kunnen verluchten (volledig verluchten 

als de kinderen niet in de klas zijn, afhankelijk van de waarde van de CO2-meter minder of 

meer verluchten als de kinderen in de klas zijn) 

- leerkrachten testen zich regelmatig (minstens 1x per week) 

- handhygiëne blijft behouden 

- geen klasoverschrijdende werking binnen (buiten kan dit wel) 

- lagere shool: mondmaskers binnen verplicht als er niet voldoende afstand kan gehouden 

worden, buiten dragen de leerlingen geen mondmasker 
Wat vragen we aan jullie? 
- nu zondagavond en vanaf dan wekelijks op zondag een test (neuswisser of speekseltest) 

(sterk aanbevolen) 

- zieke kinderen of kinderen met symptomen thuis houden en te laten testen  

-lagere school: een reservemondmasker in afgesloten zakje of doosje mee in de boekentas 

- ouders dragen een mondmasker in de schoolomgeving en op de speelplaats 
Quaranteineregels: 

-Lagere schoolkinderen dragen steeds een mondmasker, tenzij er voldoende afstand en 

 verluchting kan voorzien worden. 

-Vanwege de algemene mondmaskerplicht worden contacten met een besmette leerling 

  binnen de schoolcontext steeds aanzien als een laagrisicocontact.  Dit geldt ook voor 

  kleuters, ook al moeten zij geen mondmasker dragen. 

-De noodremprocedure – een sluiting van de klas voor vijf dagen – gaat in vanaf vier 

  besmettingen in een klas binnen de periode van 1 week of wanneer 25 % van de 

  leerlingen in een klas besmet zijn binnen de periode van 1 week. 

-Een leerling die in quarantaine zit wegens een hoogrisicocontact buiten de klascontext 

 kan naar school blijven gaan behalve als dit een hoogrisicocontact binnen het gezin is, 

 dan mogen zij niet naar school komen.  

  

Ma 10  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

  -Tuinproject met meester Tim voor het 5de leerjaar. 

  -15.30 uur: sleutelklas 

 

Di 11  -Juf Shana en juf Lisa op nascholing. 

  -16.00 uur: Personeelsvergadering voor de juffen van de kleuterschool. 

                   

 

 



Do 13  -Medisch onderzoek voor het 6de leerjaar te Terhagen (groep 1).  Is je fiets 

                      in orde? 

  -Juf Matan gaat op nascholing. 

 

Vr 14  -Medisch onderzoek voor het 6de leerjaar (groep 2). 

 

Ma 17  -Boomwerken in de voortuin van de school. 

  -Tuinproject met meester Tim voor het 6de leerjaar. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

  -20.30 uur: Ouderraad 

   

Di 18  -Het 3de en het 5de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 

 

Wo 19  -Pedagogische studiedag.  De kinderen blijven thuis en de juffen en 

                     meesters komen naar school.     

   

Do 20  -Bib voor de lagere school. 

 

Vr 21  -Vergadering College van directeurs (digitaal) 

  

Ma 24  -De kleuters gaan naar de bib. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Di 25  -16.00 uur: Personeelsvergadering 

   

Do 27  -Vanaf vandaag tot 2/2:Week van de poëzie. 

  -Gedichtendag. 

 

Vr 28  -Winterrapport. 

  -6de leerjaar: Peru (2) 

 

                        

WEETJES 
 

-Wij vragen u om de hoofdharen van uw kind te blijven controleren en indien nodig uw 

kind te behandelen met de aangepaste producten.  Als je luizen en/of neten ontdekt, 

verwittig de school onmiddellijk aub.  Door corona mag het kriebelteam de haren van de 

kinderen niet komen nakijken. 

 

-Proficiat aan al onze kinderen! Wij hebben € 2113,46 ingezameld voor de getroffen 

school in Limbourg!   

 

-Opendeurdag vrijdag 18 februari 2022 tussen 16.00 uur en 18.00 uur, hopelijk kan dit 

fysiek doorgaan.  Volg onze facebookpagina en de website voor actuele info. 

 

-We verzamelen nog steeds lege batterijen in.  Leerlingen kunnen deze droppen in de 

daarvoor voorziene bak aan de klas van juf Camille. 
  

-INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023: kleuters geboren in 2020! 

Ook volgend schooljaar werken de kleuterscholen en lagere scholen in Rumst 

met éénzelfde aanmeldsysteem. 

Je kan aanmelden tussen 7 en 25 maart 2022 via www.naarschoolinrumst.be.  

Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, 

kinderen van personeel) melden aan in dezelfde periode als de andere kinderen.  

De voorrangsregels blijven dezelfde.  

KLEUTERS DIE NU REEDS OP ONZE SCHOOL INGESCHREVEN ZIJN EN NAAR HET 

EERSTE LEERJAAR GAAN, DIENEN ZICH NIET OPNIEUW IN TE SCHRIJVEN! 

http://www.naarschoolinrumst.be/

