
 

             

  

 

 

 

 

 

Nieuwtjes: 
 

 

 

Info coronavirus 

Afgelopen week is er bevestiging van een besmetting met het coronavirus in een 

Vlaamse school. Wat betekent dat voor onze school? 

 

 De bestaande richtlijnen blijven van kracht. Je hoeft zelf geen extra 

maatregelen te nemen. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet 

nemen. 

We leggen de focus in onze school op een goede handhygiëne! 

 

 Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor 

symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. 

 

 Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze meteen 

naar huis. Ze contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en 

behandeling. 

 

 Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de 

huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid. Deze dienst zal nagaan welke maatregelen er moeten 

worden genomen in school. 

 

In de bijgevoegde bijlage is er extra informatie te vinden over wat je als ouder kan 

doen en hoe je uw kind kan informeren.  

 

 

 

Schoolfotograaf 

De leerlingen hebben de foto’s van de schoolfotograaf meegekregen samen met een 

begeleidende brief.  

Gelieve deze brief te lezen en de nodige zaken terug mee te geven naar school.  
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Koffiestop Broederlijk Delen 

Op vrijdag 6 maart en vrijdag 13 maart houden we een koffiestop op school. Vanaf 

15.30u kan iedereen genieten van een eerlijke koffie, chocomelk en een stukje cake.  

Er zullen twee koffiestops staan: aan De Platse en aan de ingang van de 4 seizoenen.  

Delen doet goed. Ook met het Zuiden. 

 

 

 

De Nationale Pyjamadag- vrijdag 13 maart 

Bednet roept alle scholen op om deel te nemen aan de vijfde editie van de 

Pyjamadag. Laat uw leerlingen voor één keer in pyjama of onesie naar school komen 

uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. 

 

 

 

Info schoolbibliotheek  

Van 1 tot 31 maart is het jeugdboekenmaand, dit jaar staat het thema ‘kunst’ in de 

spotlight.   

Wij zullen het op school een beetje anders aanpakken: wij gaan ‘slingerlezen’.  

Als je een boek hebt gelezen dan mag je een vlaggetje invullen. De vlaggetjes komen 

aan een touw in de bib! Kijk ook eens naar de andere vlaggetjes, misschien vind je 

zo wel een ander leuk boek om te lezen! 

De leerlingen kunnen een vlaggetje vragen aan 

hun klasleerkracht of bij een logo (onderwijs).  

 

Veel leesplezier, het bib-team!  

 

 

Nieuwsberichten site:  

- Rare Disease Day: bloemen plooien voor zeldzame ziektes 

https://basis.dominiek-savio.be/nieuws/rare-disease-day-edelweiss-

bloemen-plooien-voor-zeldzame-ziektes-bubao  

 

Sinds deze week is de nieuwsbrief ook te raadplegen op onze website, zo heeft u 

zeker niets gemist!  

https://basis.dominiek-savio.be/praktisch/nieuwsbrief 

  

https://basis.dominiek-savio.be/nieuws/rare-disease-day-edelweiss-bloemen-plooien-voor-zeldzame-ziektes-bubao
https://basis.dominiek-savio.be/nieuws/rare-disease-day-edelweiss-bloemen-plooien-voor-zeldzame-ziektes-bubao
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Herinnering 

- De wedstrijdvraag van het pedagogisch project kan afgegeven worden aan 

het secretariaat tot woensdag 11 maart 2020.  

 

 

Belangrijke data maart: 

 Dinsdag 17 maart 2020: inleefdag Broederlijk Delen (leerlingen) 

 

 

Kalender: 

 
 

MA 09/03 DI 10/03 WOE 11/03 DO 12/03 VRIJ 13/03 

Vissenklas: 

bezoek aan 

Carrefour 

   Nationale 

pyjamadag  

 

Koffiestop 

Broederlijke 

Delen vanaf 

15.30u 


