MAANDKALENDER: JANUARI 2021
Aan iedereen een fantastisch en vooral gezond nieuw jaar gewenst waarin wij hopelijk
terug meer en meer kunnen genieten van gezellig samenzijn!
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Medisch schooltoezicht voor 1B op school
Zwemmen voor 2, 4 AB
Zwemmen voor 2, 6 AB
Medisch schooltoezicht voor 6A op CLB
Zwemmen voor 2, 4 AB
Leef en- leerrapport 2
Zwemmen voor 2, 6 AB
Facultatieve vrije dag, geen school

Tussentijdse fluobekeruitreiking
Zwemmen voor 3 DE
Fluo-optocht door Schoten in klasbubbel en met politiebegeleiding
Zwemmen voor 3 DE
Digitale vergadering OC om 20.00 uur
Medisch schooltoezicht voor 1D op school
Leef en- leerrapport 2
Zwemmen voor 3 DE
Medisch schooltoezicht voor 1E op school
Facultatieve vrije dag, geen school

Merksem – Schoten, 03 januari 2021
Beste ouders en kinderen,
Wij hopen dat iedereen, rekening houdend met de omstandigheden, toch een toffe
kerstvakantie achter de rug heeft en dat jullie van de feesten in eigen bubbel, fijne
herinneringen overhouden. Laten wij dan samen met goede moed en energie het
tweede trimester van dit bijzondere schooljaar aanvatten!

WELKOM IN
Nieuwe kleuters
Bij de start van dit tweede trimester begroeten wij in onze
kleuterafdelingen alweer enkele nieuwe kleuters die vanaf vandaag
onze schoolgemeenschap komen vervoegen. Wij heten hen, alsook
hun ouders, van harte welkom en hopen dat zij zich zo vlug
mogelijk thuis mogen voelen in onze school.
Rapporten en oudercontacten
Zoals op de maandkalender van december reeds vermeld werden de rapporten van
december verplaatst naar 22 januari. Hopelijk hebt u voor de kerstvakantie wel reeds de
kans gehad om met de klastitularis van uw kind een gesprek te voeren
over zijn/haar vorderingen? Indien u toch nog met vragen zit, aarzel dan
zeker niet om terug contact op te nemen met de klastitularis.
Zwemmen
Volgens de richtlijnen van de overheid mogen wij terug gaan zwemmen. In
Merksem wordt dit verder opgestart met de leerlingen van 2,4 en 6. Later
wordt deze beurt gewisseld met de leerlingen van 1,3 en 5.
In Schoten is de zwembeurt van het zesde leerjaar afgerond en starten wij
vanaf 11/01 met het derde leerjaar. Nadien volgen nog zwembeurten voor het tweede en
vierde leerjaar.
Facultatieve vrije dag
Van sommige ouders kregen wij de vraag om de geplande facultatieve vrije dag van 29
januari te annuleren aangezien er met de verlenging van de herfstvakantie weer wat
onderwijstijd is verloren gegaan. Hierbij willen wij meegeven dat wij de bezorgdheid van
deze ouders zeker begrijpen en dat niemand van ons team staat te springen voor een
verlenging van éénder welke vakantie. Wij zijn hiervoor absoluut geen vragende partij
daar wij toch mogen stellen dat wij door onze strikte maatregelen het aantal besmettingen
op onze drie campussen voorlopig goed onder controle hebben weten te houden. Spijtig
genoeg hebben wij dit natuurlijk niet zelf te beslissen.
Wat wij ook niet helemaal in volle autonomie kunnen beslissen zijn
de facultatieve verlofdagen en studiedagen. Deze dagen zijn
wettelijk bepaald. Wij hebben wel de vrijheid om de data van deze
dagen te bepalen. Deze data moeten wij echter al in het vorige
schooljaar vastleggen en via de schoolraad en het LOC (locaal
overleg comité) laten goedkeuren en doorsturen naar het
ministerie van Onderwijs. Wanneer wij deze data willen wijzigen

dan moeten wij hiervoor een hele procedure volgen. Om maar aan te geven dat het
gemakkelijker gezegd is, dan gedaan en dat het afschaffen van een facultatieve vrije dag
zelfs niet door ons zomaar beslist kan worden.
Speurneuzentocht OC
Vorig jaar organiseerde het Oudercomité van Schoten een nieuwe
activiteit de ‘Speurneuzentocht’. Dit schooljaar zou deze doorgaan op
zaterdag 09 januari. Omwille van corona kan dit helaas niet plaatsvinden
maar wordt er gewerkt aan een alternatief waarbij iedereen zelf een
moment kan kiezen om de ‘Speurneuzentocht’ uit te voeren.
Verdere info volgt!
Inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022
Campus Merksem
Vanaf 14 januari om 9u30 tot en met 29 januari tot 17u, starten we met het
aanmelden van broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen.
Net als vorig jaar moet dit, opnieuw via de computer gebeuren:
www.meldjeaanbasis.antwerpen.be
Voor alle andere kinderen moet u via dezelfde website aanmelden tussen 25
februari en 23 maart 2021.
Inschrijven kan tussen 26 februari en 26 mei, neem je brief mee die je via mail
ontvangt.
Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn, dan kan u informatie krijgen via het
algemene secretariaat van onze school 03/647.05.03.
Ouders van de derde kleuterklas moeten dit niet doen indien zij op onze school
blijven.
Campus Schoten
Vanaf 11/1/2021 om 9u tot en met 24/1/2021 om 17u, starten we met aanmelden
van broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen.
Net als vorig jaar moet dit, opnieuw via de computer gebeuren:
www.aanmelden.schoten.be.
Voor alle andere kinderen moet u via dezelfde website aanmelden tussen 08 maart
en 29 maart 2021.
Tussen 3 mei en 26 mei kan u inschrijven, neem je brief mee die je via mail
ontvangt.
De infobrochure over aanmelden en inschrijven kan u op de schoolwebsite
terugvinden. Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn, dan kan u informatie
krijgen via het algemene secretariaat van onze school 03/647.05.03.
Ouders van de derde kleuterklas moeten dit niet doen indien zij op onze school
blijven.
Info over de overstap van basis naar secundair
Campus Schoten: De Schotense scholenbeurs en de ouderavond op 25/2 voor 6DE samen
met CLB gaan niet door.
Er zullen twee infofilmpjes verspreid worden naar alle lagere scholen. Het ene filmpje spits
toe op de leerlingen, het andere filmpje is voor de ouders. Verdere info volgt nog.
Campus Merksem: De Merksemse info-avond op 28/1 en de ouderavond voor 6AB samen
met CLB gaan fysiek niet door!
Er zullen twee infofilmpjes gemaakt worden: een voor de ouders en een voor de kinderen.
Men bekijkt momenteel nog de optie om de info-avond online te laten doorgaan. Verdere
info volgt nog.

Belangrijke mededelingen i.v.m. corona
Sinds 30 december ‘20 besliste het overlegcomité dat reizigers die terugkeren uit rode
zones uit het buitenland (bijna geheel Europa) strenger zullen worden opgevolgd. Dit
heeft voor onze schoolwerking ook gevolgen.
Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone is verplicht om het PLF-formulier in te
vullen en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de
tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op
de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine.
Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen, moeten we
leerlingen tijdens de quarantaineperiode weigeren. Het zou een onaanvaardbaar
gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten. We vragen daarom
met aandrang om uw kinderen NIET naar school te brengen als jullie uit een rode zone
zijn teruggekeerd! Leerlingen die toch naar school komen, zullen we moeten afzonderen
in een aparte ruimte en moeten meteen worden opgehaald. Gelieve de school te
verwittigen in geval van quarantaine. We rekenen hierbij uiteraard op jullie gezond
verstand en op jullie eerlijkheid. Bij een betwisting zullen we vragen naar het PLF-formulier.
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister
Ben Weyts gisteren beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht
blijven tot aan de krokusvakantie.
Hierbij herhalen wij nog eens de belangrijke basisprincipes:
• Handen regelmatig ontsmetten/reinigen
• Afstand houden
• Mondmasker dragen

Fluo-actie
Ook in januari blijven wij de nadruk leggen op verkeersveiligheid en
roepen wij iedereen op om te blijven opvallen in het verkeer.
Proficiat alvast aan alle fluodragers!

Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

