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In Vogelvlucht 

Beste ouders, 

 

  

Ongetwijfeld heeft u in de media gehoord dat het onderwijs overstapt naar code oranje.  

Eind augustus hebben wij u al meegedeeld dat wij met een aantal maatregelen van code oranje zouden star-

ten waardoor de volledige overgang naar de nieuwe fase vlot kan verlopen. 

 

Vanaf maandag 26 oktober starten wij in code oranje   

Wat verandert er ?  

 

 Er zijn voorlopig geen buitenschoolse activiteiten meer. Geen zwemmen,  

geen bibliotheekbezoek, geen theaterbezoek 

 Voor het lager onderwijs in Bree en Vostert eten de kinderen in hun klas hun 

lunchpakket op en gaan nadien naar de speelplaats.  

 Omwille van organisatorische redenen kunnen de leerlingen van het lager onderwijs niet 

meer naar de soep gaan. 

 Indien uw kind in de klas boterhammen blijft  eten, kan u aan uw kind het  jeton meegeven.  

 Indien u geen jetons heeft, kan u mailen naar admin.devuurvogel@dekubus-bree.be  met 

de melding dat u jetons wilt bestellen en hoeveel u er nodig heeft.  

Juf. Anita mailt u de factuur.  Van zodra deze betaald is, krijgt uw kind de jetons.  

 U kan jetons bestellen met veelvouden van  5 euro (5 euro=20 jetons) .  

 Uw kind kan sowieso volgende week bij de juf/meester blijven eten. Zij duiden hun aanwe-

zigheid aan in hun lijst. Van zodra u de jetons heeft, geeft u de ontbrekende jetons aan 

uw kind mee en het is in orde.  

 De leerlingen van Vostert komen op dinsdag niet naar Bree om te turnen. De leerkrachten lichamelijke 

opvoeding komen naar Vostert en zorgen voor bewegingsactiviteiten -buiten- zo lang het weer dit toe-

laat. 

Verder blijven we inzetten op de maatregelen die  nu al lopend zijn. 

        Jaargang 20 nr 192 

Extra aandacht! Melden quarantaine of positief testresultaat ! 

 

Met regelmaat gebeurt het dat kinderen in quarantaine moeten omwille van het in 

contact gekomen zijn met een positief persoon. Het is belangrijk dat u dit zo snel 

mogelijk aan de leerkracht laat weten.  

Indien uw kind van de arts in quarantaine moet, krijgt u ook een quarantainebewijs van de dokter of con-

tacttracing. Dit bewijs is voldoende om de afwezigheid te wettigen. Wanneer uw kind terugkomt, bezorgt 

hij/ zij dit aan de klasleerkracht.  

 

Moest uw kind zelf positief zijn, vragen we u dit onmiddellijk te laten weten. Op die manier kunnen ook 

wij handelen en contact opnemen met de VCLB arts om te kijken of er verder voor de school nog maatrege-

len getroffen moet worden. De VCLB-arts beslist over hoog– of laagrisico en de te nemen stappen voor een 

leerling, leerkracht of de school.  Indien er voor een leerling, klas of school maatregelen getroffen moeten 

worden, wordt naar de betreffende personen gecommuniceerd.  
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Wat gebeurt er met leerlingen die in quarantaine zijn en lessen missen?  

 

 

Om de leerachterstand bij onze leerlingen, lager onderwijs –in quarantaine- 

zoveel mogelijk te beperken, willen wij de mogelijkheid creëren om korte, 

noodzakelijke instructiemomenten in de klas online mee te volgen via een 

internetverbinding: Synchroon internetonderwijs. 

 

 

Het is zeker niet de bedoeling om de hele dag het klasgebeuren te volgen!  De in-

structiemomenten zullen beperkt worden tot de hoofdvakken en datgene wat 

noodzakelijk is. 

Een computeropstelling thuis en in de klas zorgt ervoor dat de leerling in quarantai-

ne van thuis uit via internet het instructiemoment in de klas kan volgen. 

 

De school zal de tijden van deze instructiemomenten bepalen.  We hebben op dit 

moment een beperkt aantal borden hiervoor beschikbaar en deze moeten gedeeld 

wordend met de verschillende klassen.  Hier dienen wij rekening mee te houden.  

 

 

Bovenstaande werking kan pas starten wanner zowel school , als ouders van de leerling in quarantaine  

de samenwerkingsafspraken in het kader van privacy hierover ondertekend hebben. 

Vervolgens worden de ouders van de leerlingen in school hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een brief. 

 

Daarnaast krijgen de leerlingen oefeningen aangeboden waar ze thuis zelfstandig aan kunnen werken. 

 

Op dit moment zijn we nog aan het experimenteren met deze manier van werken en hebben we al 

heel wat positieve reacties van ouders ontvangen. 

 

Na de herfstvakantie start deze werking volledig op en zullen ook de samenwerkingsafspraken en de 

brieven voor ouders gehanteerd worden. 

Nieuwe instappers 

 

De voorbije schooljaren waren er kijkmomenten voor onze nieuwe instappertjes, net voor elke vakantie 

en tijdens de klasuren.  

Omwille van het hele coronagebeuren, hebben wij ons aan de maatregelen aangepast en zal er een kort 

kijkmoment  zijn: 

 op maandag 26 oktober om 15u30 voor de instappers na de herfstvakantie   

 op maandag 14 december om 15u30 voor 

 de instappers na de kerstvakantie 

 de instappers na 1 februari 

 de instappers na de krokusvakantie 

 op maandag 29 maart om15u30 voor 

 de instappers na de paasvakantie 

 de instappers na Hemelvaart 

 

 

Aansluitend bij deze kijkmomenten kan u ook informatie krijgen over de voor-en naschoolse opvang. 

Indien u nog een instappertje heeft of kent voor dit schooljaar, kan u of deze ouder best contact opne-

men met het secretariaat 089/465081 voor de inschrijving.  Er wordt dan ook verdere uitleg over het 

kijkmoment gegeven, want ook hiervoor moet u inschrijven.  

 

Op www.devuurvogel.be vindt u hier  meer informatie over. 

 

https://forms.gle/auw3JipCVhmcSJjF8
http://www.devuurvogel.be

