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Beste wensen 

Het hele olvp-team wenst jullie een geweldig 2022 toe! 

 
Coronamaatregelen 
Vanaf 10 januari tot aan de krokusvakantie: 

 De zwemlessen worden geannuleerd.  
 Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker. Dit laat toe om 

klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. 
 Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, 

gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 
 De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om 

hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 
 Ze roepen tevens op om de kinderen sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo 

dicht mogelijk voor aanstaande maandag, 10 januari, te testen met een zelftest én om 
dat ook preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra 
verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen 
geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek. 

 In elke klas is er een CO2-meter. 
 
Pannenkoekenslag 
Onze pannenkoekenslag (met wafels) gaat door op donderdag 3 februari 2022. 
De meeste klassen kregen de papieren bestelbon reeds mee voor de kerstvakantie want 
bestellen kan maar tot en met woensdag 12 januari. Geen probleem als jullie ons toch iets later 
het briefje bezorgt, wij voorzien sowieso een reserve. 
Wij hopen op een goede verkoop want de winst gaat in de spaarpot voor de aankoop van een 
nieuw speeltoestel.  
 
Schoolrekening 
De tweede schoolrekening wordt volgende week verstuurd. Naar analogie van de 
scholengemeenschap verhogen ook wij de kosten van het middagtoezicht naar 1 euro. Mogen 
wij rekenen op een stipte betaling? 
 
Huiswerkklas 
Vanwege een personeelsvergadering is er geen huiswerkklas in de naschoolse opvang op 
dinsdag 18 januari. 
 
Familienieuws 
Veel sterkte aan de familie van Zoé en Vince Bernaerts bij het overlijden van hun grootvader, 
Amedé Bernaerts. 
 
Proficiat aan juf Laila met de geboorte van haar zoontje Waïl El Khattabi. 


