Burg. Felix De Bethunelaan 1

8500 Kortrijk 056/21 32 10

WE WENSEN U ALLEN
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EEN GEZOND EN ROOSKLEURIG 2021 !
Het tweede trimester startte onder een grijs wolkendek.
De zon liet zich nog maar zelden zien en door de strenge
coronamaatregelen bleven in bepaalde klassen enkele
stoelen nog onbezet.
Hoewel we verder in de weekinfo nog altijd minder prettige aankondigen moeten meegeven, kijken we toch vol vertrouwen de
toekomst tegemoet. Maar dan moeten we wel ver genoeg vooruit
durven kijken en met zijn allen de corona-afspraken nauwgezet blijven opvolgen.
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Stand van zaken
De overheid besliste om alle meerdaagse schooluitstappen te annuleren
tot en met de paasvakantie. Dat is geen prettig nieuws voor de leerlingen
van het vijfde en het zesde leerjaar. Voor de bosklas (L6) bestaat er een
waterkansje dat de uitstap in verkorte versie kan verplaatst worden naar
de maand juni. Maar evident wordt het zeker niet. De leerlingen van het
zesde leerjaar zagen vorig jaar ook al op de valreep de plattelandsklassen
aan hun neus voorbijgaan.
Ten laatste op 22 januari zal er beslist worden of de krokusvakantie verlengd wordt. Maar op basis van de huidige cijfers is een verlenging niet
aan de orde.
Er bestaat een kans dat er een mondmaskerplicht komt vanaf 10 jaar. De
overheid vroeg hierover een advies aan de ‘Risk Assessment Group’.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke ziektesymptomen bij je kind (vooral koorts,
maar ook hoesten, zich grieperig voelen, keelpijn, ademhalingsproblemen). Als die symptomen optreden, blijft je kind zeker thuis en neem je
contact op met de huisarts. Als je kind deze symptomen op school vertoont, vragen we jou je kind spoedig op te halen en ook contact op te
nemen met de huisarts.
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WAT NA HET ZESDE ?
De leerlingen van het zesde
leerjaar naderen een bijzonder
moment in hun schoolloopbaan. Ze moeten namelijk kiezen welke stap ze volgend
schooljaar zullen zetten. Een
niet zo eenvoudige keuze. De
zesdeklassers kregen al een
medewerkster van het CLB op
bezoek in de klas om hen al
wat info te verschaffen over de
werking van het secundair onderwijs.
Om nu ook de ouders een klare kijk op de verdere schoolloopbaan te geven organiseert
het CLB enkele webinars voor
ouders van het zesde leerjaar.
Deze online meetings gaan
door op dinsdag 26 en
donderdag 28 januari.
De inschrijving voor
de aangeboden webinars kan
gebeuren via

dit google-formulier.

Twee nieuwe gezichtjes in het
eerste leerjaar
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Techniek in L6
Er heerste vandaag een gezellige drukte in beide klassen
van L6. De leerlingen mochten met lego een ontwerp
bouwen waarin ze een motortje konden plaatsen . Met
behulp van en i-pad en de app WeDo 2.0 maakten ze verbinding met het internet. Zo konden ze hun bouwsel allerlei bewegingen laten uitvoeren. Fantasie genoeg bij
onze zesdeklassers.

Victor en Luka
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Felix, Ilan en Castor

In zowel de klas van juf meester Diedric als in de klas van juf
Friede mochten de leerlingen
twee nieuwe flinke kinderen
verwelkomen. We hopen dat
Gursheen en Elias zich na een
weekje al goed thuis voelen bij
hun nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Elias: “Ik heb al een vriend.
Zijn naam is Maurice. En weet
je wat ik het prettigst vind op
school? De zandbak!”

Henri, Michi en Mathias
Pierro, Esdras en Miko

Jeanne, June en Zoë

Esmée en Merlijn

Aaila, Wilma en Baheshta

