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Nieuwsbrief 13 voor ouders – 22 april 2021
Beste ouder(s)
Elk schooljaar neemt onze school deel aan de Kangoeroewedstrijd. De Wiskunde Kangoeroe, ook wel
gewoon Kangoeroe of W4 Kangoeroe genoemd, is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en
middelbare scholen. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in vele landen en regio's waaronder: België (enkel
Vlaanderen), Bulgarije, Catalonië, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Hongarije, Italië,
Kazachstan, Kroatië, Litouwen, Macedonië, Mexico, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië,
Servië, Spanje, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Overal ter wereld wordt alles op dezelfde dag ingevuld; alleen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals
vakanties, kan in een land of regio worden afgeweken van deze datum. Leerlingen kunnen in Nederland
vanaf groep 3 en in België vanaf het eerste leerjaar van de basisschool deelnemen. Er zijn vijf
verschillende niveaus. Leerlingen mogen in sommige landen ook in tweetallen deelnemen. Ze kunnen
dan wel prijzen winnen, maar niet doorgaan naar de volgende ronde of landelijk eerste worden. Voor
ongeveer een derde van de deelnemers zijn er prijzen beschikbaar die via de scholen worden verdeeld.

Komende maandag 26 april is er voor onze school een lokale verlofdag ingepland. Dus op 26 april is er
géén school. Dit was normaal de dag na de plechtige communie en is door een aantal families als
verlengd weekend ingepland.
Ten slotte wil ik erop wijzen dat leerlingen die vanwege corona in quarantaine moeten blijven hun
schoolwerk in de vorm van afstandsonderwijs wordt bezorgd. Dit kan een weekbundeltje zijn waarbij de
leerkracht, indien nodig, via TEAMS op een klasvrij uur contact opneemt met de betrokken leerling.
De covid-verantwoordelijke van ons CLB vraagt dat ouders van de besmette kinderen de instructies strikt
opvolgen die ze hebben gekregen van het callcenter of de huisarts. Ze moeten strikt de data van
quarantaine respecteren. Het beste is dus dat de ouders aan het schoolsecretariaat communiceren tot
wanneer hun kind in quarantaine moet blijven.
Als bijkomende preventiemaatregel zullen we dit weekend in élke klas onderstaande CO2-signaalmeter
installeren.

Het is de taak van de klastitularis om bij oranje of rood extra te ventileren en nog beter regelmatig buiten
les te geven. Ons jaarthema waarbij de buitenlessen centraal stonden is in deze covid-periode dan ook
een schot in de roos.
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