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CORONA : GEEN WIJZIGINGEN TOT EN MET 15 JANUARI 2021

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft
onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen
in het onderwijs (code oranje) van kracht blijven tot en met vrijdag
15 januari 2021.
Waarom is een verlenging nodig?
• CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen,
maar bronnen vooral buiten de school liggen. Als besmettingen
in de brede maatschappij nog talrijk zijn, raken onvermijdelijk
ook personeelsleden en leerlingen besmet.
• Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten,
is volgens virologen een verlenging van de huidige maatregelen
in onderwijs nodig, ook na de 14-daagse time-outperiode die de
kerstvakantie met zich meebrengt.
• Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we
nog niet. Hoe dan ook is het cruciaal dat we tijdens de vakantie
met z’n allen de regels volhouden.
• Heel erg BEDANKT voor de inspanning de komende weken!

•

•

Indien je kind tijdens het kerstverlof positief zou testen op
Covid-19 gelieve dan het CLB rechtstreeks op de hoogte te
brengen via het formulier dat jullie terugvinden op de website
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant/
Uiterlijk de volgende dag zal een medewerker u contacteren om
u te informeren over de nodige maatregelen en om na te gaan
of uw zoon/dochter risicocontacten had met andere personen.
Voor dringende gevallen kunnen jullie de school contacteren op
0474/61 02 77.

EXTRA PARKEERPLAATS MINDERVALIDEN PARKING TOPMOLEN
In samenspraak met het bestuur van het Parochiaal Centrum werd vanuit de school maanden geleden de
vraag gesteld aan het gemeentebestuur om een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien op de
parking gelegen aan Topmolen. Sinds deze week werd deze parkeerplaats gerealiseerd door het
verkeersteam Londerzeel (waarvoor onze dank!). Gelieve deze parkeerplaats vrij te houden voor de
rechthebbenden. Dank voor jullie medewerking 😊.

GEZOCHT : KANDIDATEN OUDERS VOOR SCHOOLRAAD

De schoolraad is een overlegorgaan waarin iedereen die deelneemt aan de school wordt
vertegenwoordigd. Er zitten ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale verenigingen in de
schoolraad (deze laatste geleding ontbreekt in de huidige schoolraad en wordt vervangen door een lid van
het schoolbestuur). De vertegenwoordiging van de ouders heeft 2 zitjes.
Dit jaar zijn het opnieuw verkiezingen voor de schoolraad. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk ouders
zich kandidaat stellen. Ben jij geïnteresseerd of heb je nog vragen hierover, neem dan vóór 1 februari 2021
contact op met ouderraad.virgodeheide@gmail.com. Wij kijken er alvast naar uit om met julie constructief
samen te werken.

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

2020 is bijna vervlogen,
2021 staat voor de deur.
Beste wensen voor het nieuwe jaar
met heel veel
lente ”hoop”
zomerse ”warmte”
herfst ”geluk”
winterse ”geborgenheid”!

Vanwege de leerkrachten, het personeel, de directie en het schoolbestuur van Virgo De Heide

NOTEER NU REEDS MET STIP IN JULLIE GLOEDNIEUWE AGENDA 2021 :
•
•
•

Zaterdag 10/4
Zaterdag 1/5
Zondag 30/5

vormselviering voor 6L
eerste communieviering voor 2L én 3L
schoolfeest

We hopen allemaal dat deze activiteiten mogen/kunnen doorgaan. De precieze organistie-vorm is
Corona-afhankelijk 😉.

