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CORONAMAATREGELEN

Familienieuws

Wij hopen nog altijd dat de school open kan blijven. Dankzij alle inspanningen van ouders, leerlingen en ons team lukt het ons tot nu toe wonderwel de besmetting buiten onze school te houden.
De maatregelen rond het coronavirus worden voortdurend bijgestuurd.
Wij proberen ons daar dan ook zo goed mogelijk aan te houden.
Dit zijn de meest recente afspraken die ons door de overheid worden
opgelegd.

Goed nieuws uit de
peuterklas. Arthur Rosseel
werd onlangs grote broer. Wat
een fijn gevoel! Zijn schattig
broertje Mathis werd deze
week geboren.
Onze oprechte gelukwensen
aan Mathis en zijn mama en
papa.

•

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar hebben altijd een
mondmasker bij zich voor het geval een masker plots verplicht wordt.
•

•
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Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar moeten een mondmasker dragen zodra er iemand uit hetzelfde leerjaar of de
leraar van de klas in quarantaine zit. De leerling in afzondering of in quarantaine hoeft daarom zelf geen besmetting te
hebben.
De leerlingen moeten het mondmasker dan zowel binnen als
buiten op de speelplaats dragen en dit gedurende veertien
dagen na het laatste contact.

Coronatwijfels
Bent u niet zeker of uw kind al dan
niet moet thuisblijven? De links hieronder helpen u verder om de juiste
beslissing te nemen.
Beslisboom kleuters

Beslisboom lager

•

Voor het middageten beschikken de leerlingen over een vaste plaats
in de eetzaal in hun eigen bubbel. Sommige klassen opteren om in de
klas te eten.

ONLINE LESSEN
Hoewel er op dit ogenblik geen sprake is van een sluiting van de school, bereiden alle klassen van het lager zich voor om paraat te staan bij een eventuele lockdown. De meeste klassen hebben tijdens het vorige schooljaar al ervaring opgedaan met online lessen. Maar voor de leerlingen van het eerste
leerjaar zou het allemaal nieuw zijn. Daarom kregen ze, net als alle andere
lagere schoolklassen, deze week al enkele oefenlesjes in de pc-klas. We blijven echter hopen dat fysiek onderwijs mogelijk blijft en dat afstandsonderwijs niet nodig zal zijn.

STROOKJE TERUG INGEDIEND ?
De oudste leerlingen kregen deze week een brief mee naar huis om na te gaan of uw kind over de
nodige apparatuur en mogelijkheden beschikt om van thuis uit een videoles te kunnen meevolgen.
Mocht u het strookje nog niet terug hebt meegegeven, vragen we u om dit zo spoedig mogelijk in
orde te brengen.

www.st-paulus.be

Aan de slag!
In het tweede leerjaar leerden de kinderen over
huizen. Hoe zien verschillende huizen eruit? Welke soorten woningen zijn er? Wie bouwt een
huis?
In de klas mochten ze zelf ook eens elektricien,
schilder, metselaar of timmerman zijn. Ze gingen
aan de slag met heel wat verschillende gereedschappen: elektrische draadjes, schroeven, hamers, tangen en verfrollen. Nee, de klas is niet
gerenoveerd, maar ze heeft het wel overleefd. En,
godzijdank, ook al onze vingers staan er nog aan…
Lotte: Ik vond het heel fijn om te verven.
Milo: Timmeren is heel tof en bouwen met de baksteentjes ook.
Leon: Het was wel wat moeilijk om de elektrische
draadjes vast te maken.
Marie-Lou: Schilderen deed ik het liefst want mijn
papa is ook schilder.
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Finn: De houten blokjes schuren vind ik wel leuk.

Pluimen en veren
De leerlingen van L5b telden afgelopen
week de vogels op onze speelplaats. Dit gebeurde in het kader van de vogeltelweek
van Natuurpunt. Waar in een recent verleden enkel de obligate houtduif en krijsende
ekster te spotten waren, zijn op onze nieuwe speelplaats intussen ook koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, mussen en
vinken vaste gasten. Enkele nestkastjes die vorig jaar al geplaatst werden door de huidige zesdeklassers, worden nu bewoond door enkele mezenfamilies.
Wil je dit weekend (30 en 31 januari)
ook vogels tellen?
Dan vindt u alle info op
https://www.natuurpunt.be/het-grotevogelweekend
Ook onze plaatselijke gevederde vrienden worden niet vergeten. Laure, Lili en
Marie van L5a hebben van onze kippen
een leuke identiteitskaart gemaakt. Wat
een eer voor onze kippetjes. De identiteitskaarten hangen op in de inkomhal,
maar je kan uiteraard de volledige kippenfamilie nog beter leren kennen aan
het kippenhok zelf

.

Het vogelhuisje dat Camille op school timmerde
kreeg een mooi plaatsje
bij haar thuis.

