Vrije Basisschool
Dorpsstraat 12 – Bosstraat 35
2960 Sint-Lenaarts
Tel. 03/313.03.20

directie@leonardusschool.be
secretariaat@leonardusschool.be
www.leonardusschool.be

08/01/2021
1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Oog voor lekkers op dinsdag, 12 januari.
- Woensdag, 13 januari : fruitdag!
- Op maandag, 11 januari gaan de leerlingen van het 3 de leerjaar zwemmen. Vergeet je zwemgerief niet. De
bus vertrekt stipt om 13u.00 in de school.
- Na de kerstvakantie is ons secretariaat alle dagen open tijdens de schooluren behalve op vrijdag. De school
blijft wel op vrijdag telefonisch bereikbaar.
2. Schoolrekeningen per mail.
Jullie zullen het misschien al gemerkt hebben dat de schoolrekeningen voor de maanden november –
december 2020 per mail zijn verstuurd. We kunnen nu via ons boekhoudprogramma de schoolrekeningen per
mail versturen wat het papierwerk in de school weer een stukje verminderd. Ook zullen jullie wel gezien
hebben dat op de factuur een QR-code staat. Hiermee kan je de factuur heel gemakkelijk betalen. Naast de
QR-code staat hoe je die kan gebruiken. Er staat ook een betaalknop op wat betalen nog gemakkelijker
maakt.
Heb je geen rekening ontvangen per mail of krijg je de rekening liever op een ander e-mailadres, stuur mij
(secretariaat@leonardusschool.be) een mailtje zodat ik de nodige aanpassingen kan doen. Kijk zeker ook even
bij spam of ongewenste e-mails.
De mail zal niet binnenkomen onder de naam Leonardusschool maar onder de naam POM.
3. Juf Tinne (2B) heeft sinds zondag een zoontje
Een beetje vroeger dan voorzien is juf. Tinne (2 de lj. B) voor de derde keer
mama geworden van een zoontje. Robbe is de naam van de spruit. De fiere
mama (én papa) en Robbe maken het goed!
Juf. Antje, die de klas al in duobaan voor haar rekening nam, zal voor de rest
van het schooljaar voltijds juf zijn in 2B.

4. Huidige coronamaatregelen verlengd tot aan de krokusvakantie (carnaval)
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist
dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.
Waarom is die verlenging nodig?
 We staan er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met z’n allen
geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde.
Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs
nodig.
 De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de
eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu
toont aan dat:
 er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het
algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de
algemene bevolking.
 dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met
volwassenen en niet door leerlingen.
 de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken.
 de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de
pandemie.
De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet
gevolgd. Je mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een
onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen.
De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief.
We blijven die dus zeker ook op onze school strikt verder naleven:
-we dragen waar nodig een mondmasker
-we houden voldoende afstand en ventileren en verluchten de binnenruimtes (klassen, refters,…)
-de onvermijdelijke contacten tussen leerkrachten onderling worden veilig gehouden
-vergaderingen en oudercontacten kunnen nog steeds enkel digitaal doorgaan
-alle buitenschoolse activiteiten worden opgeschort behalve activiteiten die veiliger kunnen plaatsvinden
buiten het schooldomein dan in eigen klaslokalen en waarbij er geen openbaar vervoer gebruikt wordt (bv.
leerwandelingen, lessen die buiten worden gegeven,…). Het schoolzwemmen mag, zolang de zwembaden open
zijn, worden georganiseerd.

Prettig weekend!
Het schoolteam.

