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Ooievaarstraat 30

Beste ouders,
Sinds het begin van de pandemie zijn we heel erg goed gespaard gebleven en
hebben we onze schoolwerking steeds kunnen verderzetten. Een anderhalf jaar
hebben we het virus letterlijk buiten onze schoolmuren kunnen houden.
Chapeau hiervoor aan iedereen!
Ongeacht alle voorzorgsmaatregelen die we toepassen op school konden we
klassluitingen en quarantainemaatregelen niet verhinderen.
Dat daarnaast voor de verschillende klassen aparte regels werden opgelegd,
maakten het er zeker niet gemakkelijker op. Niet voor de kinderen, niet voor
jullie als ouders en niet voor ons als school. Zoals ik eerder al communiceerde,
druist dit volledig in tegen de normen en waarden die wij als school wensen uit
te dragen.
Dat wij, als school, de boodschappers waren van deze maatregelen werd niet
altijd in dank afgenomen. Wij hebben echter steeds geprobeerd om iedereen
tijdig te verwittigen en te informeren. Ook wij moeten wachten op verdere info
van bovenhand en ook wij kunnen niet op alle vragen antwoorden geven. De
communicatie van bovenhand verandert soms of is op het moment zelf nog niet
volledig. Daarnaast is het niet gemakkelijk om de verschillende instanties na de
werkuren of in het weekend te bereiken.
Eén ding staat vast : we hebben steeds gehandeld volgens de richtlijnen die ons
werden doorgegeven.
We hopen dat we na de vakantie op een normale manier kunnen starten.
Ik wens iedereen te bedanken voor jullie begrip. Evenals een grote dank aan de
leerkrachten voor de hulp en het vlug schakelen.
Meester Robbe

CORONAMAATREGELEN VANAF 8 NOVEMBER OP SCHOOL


Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een
mondmasker op school.
o Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie,
mag het mondmasker af.
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten
vermijden.



Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het
lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en
voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel
andere personeelsleden).



Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of
extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte
risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale
overlegcomité.

AANPASSING VAN TEST- EN QUARANTAINESTRATEGIE
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder
leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:



worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als
ze symptomen vertonen.
treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een
procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in
quarantaine wordt geplaatst.
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ONLINE BEVRAGING – BEREIKBAARSPLAN TIENEN
Sinds 29 oktober ‘20 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad Tienen van kracht. In het
mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de
mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak
van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. De komende
maanden zal de stad haar inwoners, bezoekers en andere relevante
partijen intensief betrekken om het plan samen verder vorm te
geven. Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is één van
de concrete acties en wordt gezien als teamwerk tussen de stad,
het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de
burgers.
Van 13 oktober tot en met 10 november ’21 staat er een bevraging
online waarin je je mening kwijt kan over hoe we kunnen bijdragen tot de veiligheid,
leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Bouw je graag mee aan ons
bereikbaarheidsplan?

Surf naar : www.bereikbaar.tienen.be/nl/onlinebevraging
WE ZIJN ER WEER : HELM OP FLUO TOP!
Na de vakantie start weer de actie ‘helm op, fluo top’.
Tijdens deze periode proberen wij de leerlingen te
motiveren om op te vallen in het verkeer. Ook dit schooljaar
maken we terug werk van onze schooleigen hesjes! De
leerlingen kunnen ook weer hun badge verdienen met het
dragen van de hesjes!
We gaan van start op maandag 8 november!
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WAT STAAT ER DE KOMENDE WEKEN OP HET MENU?

4

