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Gelukkig kunnen we ons hart nooit 

in quarantaine of lockdown doen! 
 

 

 

 

Samen met het hele team hopen we dat er geen besmettingen onze school 

binnenkomen. Bij het minste twijfel is het belangrijk de huisarts te contacteren en 

de school op de hoogte te houden.  

We blijven hier op school streng toezien dat alle maatregelen juist genomen 

worden.    Daarom zullen ook alle oudercontacten digitaal verlopen. 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  
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Vanaf 25 januari zijn er nieuwe afspraken voor contact opsporing en testing: 

Verlenging isolatie bij positieve test 

Wanneer een leerling of personeelslid positief test op corona, moet hij/zij vanaf 

25 januari 10 dagen in isolatie in plaats van 7. Dit is een antwoord op de mogelijk 

langere besmettelijkheid van de nieuwe variant.  

 

Contacttracing – nieuwe teststrategie 

Vanuit het CLB worden de coronabesmettingen op school nog steeds op de 

voet gevolgd.  

Wanneer de school een besmette leerling/personeelslid aan het CLB meldt, 

neemt een van onze contacttracers contact op met (de ouders van) en dit elke 

dag van de week (7/7). Samen met de ouders maakt de contacttracer een 

oplijsting van alle contacten die het kind op school had 2 dagen voor de test of 

de start van de symptomen. De contacttracer schat telkens in of het gaat om 

een hoog- of  een laag risico contact.  

Alle hoog risico contacten krijgen telefoon van het CLB. Ze bezorgen hen 

informatie en een testcode via sms, om zich te laten testen op dag 1, dit is 

binnen de 72 u én op dag 7. De hoog risico contacten gaan in quarantaine 

voor 10 dagen. Bij een negatieve test op dag 7 stopt de quarantaine, maar 

moeten ze nog tot dag 14 waakzaam blijven.  

De laag risico contacten krijgen alle nodige info per brief.  

Zij beperken 14 dagen hun sociale contacten. 

 

Contacttracing – inschalen hoog en laag risico: wijziging voor de lagere school 

In de lagere school (niet bij de kleuters) gelden nieuwe afspraken voor 

contactopsporing:  

Een leerling/leerkracht die dicht bij een positief geteste leerling/leerkracht  is 

geweest, wordt vanaf 25 januari beschouwd als een hoog risico contact. Wat is 

“dichtbij”: korter dan 1,5 m en dit gedurende langer dan 15 minuten. Concreet 

gaat het om deze leerlingen die in een straal van 1,5 m  zitten. De rest van de 

klas blijft laag risico.  

In dit verband wil het CLB graag een oproep doen om leerlingen in de lagere 

school vanaf nu, voor de komende periode, een vaste plaats te geven in de 

klas  en niet klasdoorbrekend / in wisselende groepen te werken.  

 

Mondmaskers in de lagere school – vijfde en zesde leerjaar 

Vanaf 25 januari doen de mondmaskers hun intrede in de lagere school, meer 

specifiek in het vijfde en zesde leerjaar. De nieuwe regel zegt dat zodra er 

iemand van het vijfde of zesde leerjaar in quarantaine of isolatie moet, de rest 

van de klas een mondmasker draagt gedurende de volgende 14 dagen.  

 

Indien er veel contact is tussen verschillende klassen, bijvoorbeeld de klassen 

zitten op dezelfde gang en de leerlingen mengen in de gang, dan zullen ook 

deze klassen een mondmasker moeten opzetten 



- Leerlingen van een andere klas, die soms in een groep zitten met de 

leerling die in isolatie of quarantaine moet, moeten ook een mondmasker 

dragen 

- Broers of zussen van een leerling die in een klas zit waar mondmaskers 

moeten gedragen worden, moeten geen mondmasker opzetten 

Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk wanneer precies het mondmasker 

moet gedragen worden bij bijvoorbeeld turnen en of er nog kan gezwommen 

worden dan. Het CLB wil de suggestie doen om, gedurende de periode dat de 

klas een mondmasker moet dragen, de leerlingen niet in de refter te laten eten, 

maar in de klas samen met de leerkracht of buiten. Dit om verdere verspreiding 

tegen te gaan. 

 

Contacttracing – inschalen hoog en laag risico: afspraken voor kleuters 

In de kleuterschool zijn bij een besmette leerling, alle medeleerlingen laag risico. 

Bij een besmetting van een kleuterleidster zijn alle kleuters hoog risico omdat 

kleuterleidsters geen mondmasker dragen in de klas. 

 

Wat is een clusterbesmetting ? 

Wanneer op enkele dagen tijd, 2 of meer leerlingen of een leerling en een 

leerkracht, besmet worden op school, spreken we over het vermoeden van een 

clusterbesmetting. Dit wil zeggen dat de ene leerling de andere of de leerkracht 

mogelijk heeft besmet op school. Om verdere verspreiding van het virus dan te 

voorkomen, worden alle leerlingen van de klas beschouwd als hoog risico.  

Het plaatsen van clusters en grote groepen leerlingen in quarantaine. 

Wanneer een deel van een klasgroep in quarantaine zit, kan de school beslissen 

om voor een volledige klasgroep over te schakelen op afstandsonderwijs. 

 

Britse variant? 

De Britse variant heeft de weg naar onze regio gevonden. We zijn hier super 

gevoelig voor. Zodra er een vermoeden is van een besmetting met deze Britse 

(of andere) variant, nemen we meteen contact op met de eerstelijnszone en 

wordt in onderling overleg een strategie afgesproken. Deze strategie wordt op 

maat van de school uitgewerkt en toegepast. Het gaat dan om een ruimere 

inschaling van de hoog en laag risico contacten gecombineerd met een snelle 

testafname, zodat er snel zicht komt op de besmettingsgraad. 

 

Sneltesten in het onderwijs ? 

Zoals de minister van onderwijs heeft aangekondigd, wil men snel starten met 

het gebruik van sneltesten in het onderwijs. Dit vraagt echter heel wat 

organisatie en we zijn daar momenteel nog volop mee bezig. Voorlopig 

verwijzen we hoog risico contacten door voor een PCR-test op dag 1 (= binnen 

de 72 u) en maken we nog geen gebruik van de sneltesten. Zodra dit kan, zullen 

we deze extra tool tegen de verspreiding van het virus, zeker inzetten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belangrijke data voor volgend schooljaar : 

-donderdag 11 maart: kleuters naar de binnenspeeltuin 

-dinsdag 30 maart: lagere school: Kids in town: Antwerpen 

-dinsdag 11 mei: eerste graad naar Planckendael 

-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen 

-zondag 9 mei: Eerste Communie 

-zaterdag 15 mei: Vormsel 

-vrijdag 4 juni: 3de lj reist naar Bokrijk 

-FAMILIEDAG 6 juni 2021  

-donderdag 10 juni: Techniekdag voor 3-4-5de lj 

-dinsdag 29 juni: sportdag voor de ganse school 

-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

Vrije schooldagen van september tot en met juni voor schooljaar 2020-2021: 

-woensdag 28 april 2021: pedagogische studiedag 

-vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag 

-krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari ‘21 

-paasvakantie van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 

-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag 

-Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

 

Instapmomenten schooljaar 2020-2021 

Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 22 februari ‘21 

 Op woensdag 10 februari van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 19 april ‘21 

 Op woensdag 31 maart van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen op 17 mei ‘21 

 Op woensdag 12 mei van 8.45u tot 9.45u 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

(enkel de facultatieve dagen moeten nog bepaald worden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blik op de volgende maanden 



 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

- Op onze rapporten in het lager is er steeds schrijfruimte voorzien waarin de 

ouders commentaar kunnen schrijven naar hun kind over het rapport. Het 

is voor de leerkrachten altijd interessant om dit ook te kunnen lezen. 

- We merken dat sommige ouders een foutief mailadres gebruiken in een 
antwoord naar een leerkracht. vbs-delinde@broekxmail.be is een foutief 

adres. Kijk aub goed naar het mailadres van waaruit de mail verstuurd is! 

- “Schoolkiezer.be” is een aanrader voor diegenen die op zoek zijn naar de 

juiste studiekeuze voor het secundair. 

- dat juf Kim afwezig blijft tot aan de paasvakantie; 

- dat we ons carnavalsfeest er anders zal uitzien: 

geen stoet door het dorp 

geen ouders die voor ons pannenkoeken bakken in de zaal 

geen ouders die onze pannenkoeken bedelen 

 

 

Sportfolio in de lagere school 
 

Beste ouders, 

 

Bij het rapport zal ook het sportfolio te vinden zijn!  

Het sportfolio is ons sportboekje ter vervanging van het sportrapport.  

Je kan zien wat er al aan bod is geweest en wat er nog zal komen. 

Het sportfolio wordt gebruikt tijdens 2 schooljaren.  

Bv sportfolio 1 is voor het 1°en 2°lj…  

We werken altijd eerst aan de basis en pas daarna aan de uitbreiding.  

Dit is ook heel persoonlijk. De uitbreiding is geen “moetje”, maar een “magje” 

voor wie uitdaging wil. 

Leerlingen die een oefening beheersen hebben het sterretje gekleurd bij deze 

oefening. Wanneer er nog niets gekleurd is, wil dat zeggen dat de oefening nog 

niet gedaan is OF nog niet (volledig) beheerst is.  

Achteraan in het boekje staan de sociale vaardigheden.  

De leerlingen hebben deze zelf aangeduid en besproken met de juf indien 

nodig!  

Op het laatste blad vind je een lege ruimte waar je opmerkingen kan noteren bij 

het sportfolio.  

Heb je vragen, is er iets niet duidelijk of wil je graag een gesprek?  

Vul het gerust hier in.  

 

Juf Maddy – jufmaddy@vbs-delinde.be 

 

                                                   

WIST JE DATJES 
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-Dankjewel aan al diegenen die juf Els hebben blij gemaakt met een kaartje, 

tekening, verrassing in de brievenbus van de school. De brievenbus heeft nog 

nooit zo vol gestoken! En juf Els heeft nog nooit zoveel post op één dag 

ontvangen! Dikke dikke dikke dankjewel namens juf ELS 

 

 
 

-Dankjewel aan de verzamelaars van Kiwi-stickers: we ontvangen binnenkort 20 

nieuwe ballen voor onze school. 

 

-Dankjewel aan Gitok voor het voorbereidend werk aan de vogelhuisjes die het 

2de en 3de lj konden timmeren. 

 

-Bedankt aan de extra begeleiders bij het timmerwerk van 2de en 3de. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Op vrijdag 12 februari mogen al onze kinderen verkleed naar school komen. 

Het is zeker niet de bedoeling om hiervoor onkosten te maken. Wees creatief! 

 

Losse onderdelen gaan gemakkelijker verloren,laat ze thuis of voorzie het van 

naam. Best verkleden onder de jas. 

Verkleedkleren uit één stuk zijn lastig voor toiletbezoek. 

 

Zoals alle jaren mag er niemand een masker dragen of een wapen 

meebrengen.       Slingers en serpentines zijn niet toegelaten! 

 

Deze dag zal niet zijn zoals voorgaande jaren, maar we hopen er binnen elke 

klasgroep wel een gezellige, creatieve dag van te maken. 

 

 

 

 

 

 

DIKKETRUIENDAG 2021 
Ook dit jaar op dinsdag 9 februari is het opnieuw dikketruiendag. 

Door de Covid-maatregelingen zorgen we voor een goede CO2 in 

onze lokalen. Maar dit jaar wil de Vlaamse overheid op een andere 

manier de CO2-uitstoot in de kijker zetten. 

Voor de klimaatopwarming is er nog geen vaccin 

gevonden! 

We moeten zelf ons steentje bijdragen voor een 

beter klimaat. 

vb meer met de fiets, duurzame voeding, 

verantwoord energiegebruik,…..  
 
 



 



 

 



 

ma 1 Oudercontact blauwe en groene klas 

di 2 Oudercontact 5de, 6de lj 

wo 3 Medisch schooltoezicht voor de groene klas op school 

Oudercontact blauwe klas, groene klas, 4de,  5de en 6de lj 

20u ouderraad 

do 4 Zorgoverleg groene klas 

Oudercontact blauwe klas, 4de, 5de en 6de lj 

vr 5 Oudercontact 3de, 4de en 6de lj 

za 6  

zo 7  

ma 8 Oudercontact blauwe, groene klas, 3de, 4de en 5de lj 

di 9 Dikketruiendag 

Sport 2-1-3 

Zwemmen 6-5-4 

Stagedag 6de lj 

Oudercontact 6de lj 

19u schoolbestuur 

wo10 Bibliotheek 

Oudercontact 1ste lj, 4de lj 

do 11 Oudercontact 1ste en 3de lj 

vr 12 Carnavalsdag 

za 13  

zo14  

ma 15 Start krokusvakantie 

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za 20  

zo 21  

ma 22 Luizencontrole 

di 23 Luizencontrole 

Stagedag 6 

Zwemmen 3-2-1 

  MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  FEBRUARI 2021 



20u schoolraad 

wo 24  

do 25  

vr 26 Goodplanet 4de, 5de  

za 27  

zo 28  

  

  

  
 

 
 


