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Weeknieuws 17/01/2022 – 23/01/2022
Beste ouders

Onderstaand vindt u het weeknieuws van 1701/2022 t.e.m. 23/01/2022. Ik roep alle ouders op onderstaande informatie
grondig door te nemen en, waar nodig, gevolg te geven aan bepaalde zaken/oproepen.

Weeknieuws kleuter en lager
●

Covid-19.
o

Waar vinden we de recentste updates?
Alle recentste corona-updates vindt u op onze website bij het weeknieuws: https://despringplanktielt.be/weeknieuws/

o

Hoe zit het met CO2 – meting op school?
Er staan in elke klas, in de sportzaal en in de refter CO2 - meters. Dit betekent dat we continu monitoren
hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Indien nodig, anticiperen we op een te hoge CO2-concentratie.

o

Wat als mijn kind symptomen vertoont?
We vragen met aandrang om, in het geval uw kind symptomen vertoont die verwant kunnen zijn aan
een besmetting, het niet naar school te laten komen en steeds de huisarts te contacteren. Houd ons
steeds op de hoogte van de situatie, zodat wij als school vlug kunnen schakelen indien dit nodig is.

o

Mogelijkheid tot vaccinatie van uw kind via de school.
Eerstelijnszone RITS (Regio Izegem Tielt Samen) organiseert de vaccinatie van 5 tot 11 - jarigen. Zij bieden
aan om dit, i.f.v. makkelijke verplaatsing, vanuit de scholen te organiseren. Wie zijn kind wil laten
vaccineren en dit zelf organisatorisch moeilijk vindt, heeft bijgevolg de mogelijkheid om dit via de school te
laten gebeuren. Volgende week volgt hierover meer communicatie.

●

Onderzoek KU Leuven luchtreiniging in klaslokalen o.l.v. Prof. ir. dr. Bert Blocken en Prof. dr. Marc Van Ranst.
Onze school is één van de weinige Vlaamse scholen die kunnen/mogen deelnemen aan een onderzoekproject i.v.m.
luchtkwaliteit in klaslokalen. Dit project wordt geleid door Bert Blocken en Marc Van Ranst, allebei professor aan
KU Leuven. Concreet zullen er over enkele weken luchtreinigingstoestellen geplaatst worden in minstens 5
klaslokalen. Dit betekent dat in deze klaslokalen de lucht continu gezuiverd zal worden, waardoor de kans op virale
besmettingen via de lucht met 95 % verkleind wordt. Kortom een knap project waar onze school voor geselecteerd
werd en waar we best fier op zijn!
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Chromebooks tegen voordelige tarieven.
N.a.v. een informatieaanvraag van ouders m.b.t. de aankoop van een chromebook, delen we graag mee dat onze
Scholengroep 24K nog steeds een contract heeft met een leverancier om tegen een voordelig tarief dergelijk
toestel aan te schaffen. U vindt alle info en kan bestellen via: www.webshop.sgr24.be.

●

Grootoudernamiddag van 10/02/2022
Op 10/02/2022 stond een grootoudernamiddag gepland die, in de huidige omstandigheden, niet mag doorgaan.
Zoals bij andere zaken die we noodgedwongen moesten afgelasten, is ook hier uitstel geen afstel. Wij beraden
ons de komende weken over een alternatief en communiceren dit vervolgens.

Weeknieuws voor de kleuterafdeling
●

Geen specifiek nieuws.

Weeknieuws voor de lagere afdeling

•

Rapporten en oudercontact 20/01/2022.
Uw kind kreeg vandaag zijn/haar rapport. Op 20/01/2022 is er een onlineoudercontact op aanvraag of uitnodiging.
De ouders die dit wensen aan te vragen, kunnen dit doen door zich hier te registreren. Dit kan tot maandag
17/01/2022 om 12.00u. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brief die u eerder deze week per mail
ontving.

•

Davidsfonds “junior journalist”: twee winnaars uit L6!
Vorig jaar hadden we de eer dat één van onze leerlingen tot de twaalf winnaars behoorde. Nu hebben we maar
liefst twee winnaars. Juf Adinda tilde twee toppers nog een niveautje hoger. Proficiat aan Laura Desmet-Carlier
en Ralf Dupon uit L6! Zeer knap!
Diverse info

Wij worden als school vaak gecontacteerd door diverse organisaties, met de vraag om informatie te bezorgen aan de
kinderen en/of ouders. Als deze zaken relevant zijn, spelen we dit graag aan jullie door. U vindt dergelijke zaken terug
in dit luikje van het weeknieuws.
•

‘Little Ball Village’ richt sportkampen voor kleuters in.

•

‘Doe de groeten aan de ganzen’: voorstelling in CC Gildhof (16/01/2022) voor +6 jarigen.
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Voor verdere info staan ons team en ikzelf steeds ter uwer beschikking.

Samen sterk!

Bjorn Moerman
Directeur Basisschool De Springplank
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