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Wist je dat?  (Ja natuurlijk :))

Er versoepelingen zijn in de quarantaine regels in de school?

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste woensdag over
enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een
gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden:

wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat 7 dagen in isolatie.

Aanpassingen:
● De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas,

verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog
overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens
overmacht.

● Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen)
naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert.

● De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met
leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde
regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de
school wel door.

● Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar
en beperk fysieke contacten.

Gelieve besmettingen, ziekte, quarantaines en testen van ouders en kinderen zo snel mogelijk door te geven aan
school. Hoe sneller wij het weten, hoe sneller we goed kunnen reageren.

Dit per mail:

Shana: info@freinetcontext.be

Fien: fien.wackenier@detandem.be

Mike: mike.goudeseune@detandem.be

http://www.freinetcontext.be
mailto:info@freinetcontext.be
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:mike.goudeseune@detandem.be


Wist je dat?
Er een eerste Contextbaby onderweg is!?

Want ja hoor, Elise had het leuke nieuws deze week mee te delen dat ze zwanger is.

Van harte gefeliciteerd, Elise!

Wist je dat?
De leefgroepouders samen nadenken over opvang tijdens de vakanties.

Dit in samenwerking met Cokido.  Ouders helpen ouders, wat een mooi initiatief.

Binnenkort worden jullie uitgenodigd voor een infomoment.

Schrijf alvast in je agenda: zaterdag 19 februari om 10u30.

https://www.cokido.org/

https://www.cokido.org/


Wist je dat? We wekelijks activiteiten, lessen, belevingen buiten organiseren?  Elke leefgroep
gaat minstens 4 x per week buiten om aan rekenen, taal, wereldoriëntatie en muzische vorming
te doen.





Wist je dat?
We ons forum hielden vrijdagnamiddag, ook de ouders mochten komen kijken.  Genieten!





1. Belangrijke data in februari

● 19 februari: uitleg van ouders voor ouders: Cokido
● 24 februari: ouderoverleg #2
● 23 februari: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag vrijdag

12/11/21 die toen niet doorging)

> link om in te schrijven voor de opvang op 23/02: https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9

2. Verkeersveiligheidsbevraging

Nog een warme oproep om deze in te vullen, alstublieft. Hoe meer ingevulde enquêtes,
hoe duidelijker het beeld om verkeersonveilige situaties rond onze school aan te pakken

Hierbij bezorgen wij jullie de link naar de schoolroute en de knelpunten-bevraging voor ouders,
leerlingen, leerkrachten, ... In deze online enquête kunnen medewerkers, leerlingen en
(groot-)ouders hun route naar school beschrijven en de verkeersonveilige plaatsen meegeven (de
zogenaamde knelpunten).

Via dit onderzoek willen we de verkeersveiligheid op weg naar school beter begrijpen. Hoe meer
deelnemers, hoe beter onze kennis over de verkeersonveilige situaties!

Vanaf deze week is de enquête toegankelijk via de bijgevoegde link. De bevraging loopt tot en
met zondag 27 februari, dus tot de krokusvakantie.

Deze bevraging duurt maximum tussen de 5 à 10 minuten, a�ankelijk van jullie weg naar school ;-)

Graag een warme oproep om deze enquête in te vullen via onderstaande link:

https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge

3. Ouders voor ouders
Hebben jullie een vraag, oproep of mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
de rubriek ouders voor ouders, die we vanaf volgende week als puntje zullen noteren.
Wij delen het voor jullie :-)
Alle berichten kunnen gemaild worden naar;
fien.wackenier@detandem.be of chiara.vermeersch@freinetcontext.be

https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9
https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge


4. Brede school

- Naschoolse activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten vinden jullie hieronder. Alles is ook terug te vinden via de
website van onze school: https://www.detandem.be/nl/activiteiten

● Inschrijven kan vanaf zaterdag 29/01 om 12.00u→ ook via de website
● Net als vorig semester zullen ook enkele plaatsen gereserveerd zijn voor leerlingen van

BS Mozaïek.
● Iedereen die inschrijft ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van inschrijving of

mededeling omtrent wachtlijst en/of groep volzet.

https://www.detandem.be/nl/activiteiten




⇒ In de loop van februari geven de organisatoren van de scienceclub een wetenschapsshow
vol coole experimenten om de kinderen warm te maken voor hun activiteit.

⇒ Meer info: https://nederland.madscience.org/

https://nederland.madscience.org/




EXTERNE INITIATIEVEN

- Yoga @ De Tandem (voor volwassenen)

Meer info: www.facebook.com/JochenYoga
Rechtzetting e-mailadres: jochen.snick@gmail.com
Prijs: € 12,00 / les

http://www.facebook.com/JochenYoga
mailto:jochen.snick@hotmail.com


- Marjolein - Me and more: Single mom cirkels

Ik stel mezelf graag kort even voor! Mijn naam is Marjolein Rammelaere, 35j, criminoloog en
lifecoach. Naast mijn vaste job als coördinator onderwijs in de gevangenissen, heb ik mijn eigen
coachpraktijk Me&More: www.meandmore.be

Vanuit mijn coachpraktijk lanceer ik een nieuw project: single mom cirkels. Ik ben zelf een
alleenstaande mama van 2 dochters (8 &5j oud) en heb de afgelopen drie jaar best een pittige
weg afgelegd. Vanuit mijn eigen ervaringen en bijkomende coachopleidingen wil ik graag
alleenstaande mama’s ondersteunen in de verbinding met zichzelf en het in contact brengen met
andere alleenstaande mama’s. Dit via single mom cirkels in de regio Brugge.

Bij jezelf blijven in stresserende situaties, omgaan met de wissel, schuldgevoelens/gevoelens van
“falen” loslaten, je (emotionele) energie managen in combinatie met je kind(eren), zelfverzekerd
financiële keuzes maken, een nieuwe relatie creëren met de papa van je kind(eren),.. Als
alleenstaande mama kan je best wel wat (emotionele) stormen over je heen krijgen. Via een
vrouwencirkel wil ik vrouwen terug in contact brengen met hun innerlijke vrouwelijke kracht en
intuïtie. Door dit in een groepje van 6 vrouwen te doen, kiezen we voor inspiratie, empowerment,
steun, connectie... Met begeleide oefeningen, muziek, etherische oliën, lekker drankje en hapje
neem ik de cirkel mee naar een laagje dieper in onszelf. Het is een veilige plek om iets te delen.
Deze cirkel is bedoeld voor vrouwen die open staan voor persoonlijke ontwikkeling en graag
willen connecteren met andere vrouwen.

Bij elke single mom cirkel is er een thema dat we uitdiepen via eigen verhalen, ervaringen, boeken
en oefeningen. Met mijn ervaring als coach én met mijn uitgesproken passie voor vrouwencirkels,
begeleid ik de groep doorheen deze avond.

Op mijn website is mijn visie, het aanbod en praktische info terug te vinden.
www.meandmore.be/singlemomcirkel

http://www.meandmore.be/
http://www.meandmore.be/singlemomcirkel

