MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG & ZONDAG

1
-3kla+b+c / 3kgb: De Sierk

2
3

4
-studiedag

5
-1kla+b+c: Koninklijke Bos
-scholenveldloop

6
-lager: jaarthema

11
-Week van het Bos
-5a+b: oriëntatieloop

12
-5c+d: Technopolis op
school
-zwemmen: 3a 3c 1b

13

18
-5c+d: oriëntatieloop

19
-5a+b: Technopolis op
school
-zwemmen: 3b 3d 1c

20

26
-speelmoment nieuwe
peuters centrum
-zwemmen: 3a 3c 1a

27

25
-3kla+b+c / 1ste : De
Liedbanaan
-oudercomité

7
-zwemmen: 2a 2c 4a

8

9
-gezinsviering
10

14
-Eet lokaal
-zwemmen: 2b 2d 4b
5a+b+c+d

15
-6c: bibspel

21
-zwemmen: 2a 2c 4c
-geen studie

22
-1ste: Kronkeldiedoe

28
-speelmoment nieuwe
peuters Bosdorp
-zwemmen: 2b 2d 4d
5a+b+c+d

29
-6de: Antwerpen
-lager: rapport

16
-Eerste Communie
17
23
24

Verdere informatie kan je ook steeds vinden op www.toermalijn.be of www.gimme.eu

30
-start herfstvakantie
31

•
•
•

•

•

Op 5 oktober doen we weer mee met de scholenveldloop. Ouders of grootouders die willen komen supporteren voor hun (klein)kinderen zijn die
namiddag welkom op de atletiekpiste.
We hebben beslist om de geplande Toermalijnfeesten op 9 en 10 oktober te verplaatsen naar een latere datum in het tweede semester. We hopen dat
tegen dan alles weer kan georganiseerd worden zoals voorheen.
De veiligheidsmaatregelen staan weer toe dat kinderen samen in de klas eten van een cake of taart. Daarom brengen we de afspraak over traktaties bij
een verjaardag nog eens onder de aandacht: Traktatie is toegestaan maar we opteren, als u iets wilt doen, voor een klasgeschenk en/of een eenvoudig
hapje als een stukje cake, fruit, …dat ze dan samen in de klas opeten. Doch ouders hoeven zich nooit verplicht te voelen te trakteren bij een verjaardag.
Het is niet de bedoeling om geschenkjes mee te brengen voor de medeleerlingen. Zo wordt het al snel een opbod van cadeautjes. Het gaat enkel over het
samen vieren van de jarige.
Kinderen die ’s morgens voor 8.10uur aankomen op school, dienen naar de voorschoolse opvang te gaan. We merken vooral bij oudere leerlingen van de
bovenbouw dat zij te vroeg aankomen en dan rondhangen op straat. Zij staan niet onder toezicht, dus indien er een ongeluk gebeurt op dat moment is
het de vraag wie verantwoordelijk is.
Coronamaatregelen versoepelen vanaf 1 oktober. We geven een beknopt overzicht:
1. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden deze regels voor testing en quarantaine:
Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is,
hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de besmetting hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft
plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een
negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.
2. De mondmaskerplicht voor de schoolpoort vervalt. Ouders dienen wel nog een mondmasker te dragen wanneer zij op het schoolterrein komen,
bijvoorbeeld om hun kind ’s morgens naar de opvang te brengen of ’s avond op te halen.
3. Bij oudergesprekken / oudercontacten mogen de mondmaskers
afgezet worden wanneer iedereen neerzit op veilige afstand.
4. Op het schoolterrein dient het schoolpersoneel geen mondmasker
meer te dragen, behalve wanneer zij op kortere afstand komen
dan 1,5 meter bij andere volwassenen.

