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Ondertussen is de eerste maand van het schooljaar alweer achter de rug. De routine zit er al in 

en we draaien weer op volle toeren. 

 

Update corona: 

 Versoepelingen in het onderwijs: 

Leraren en leerlingen hebben zich al massaal laten vaccineren. Bijna 69% van de leerlingen in 
het secundair onderwijs is intussen volledig gevaccineerd. Meer dan 77% kreeg daar al een eer-
ste prik. En bijna 95 % van het onderwijspersoneel is volledig gevaccineerd. Deze indrukwek-
kende cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. 
Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de corona-
maatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. Dat besliste Onderwijsminister 
Ben Weyts.  Concreet: 
- vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober. 
- worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 27 september.          
- werd in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid afgesproken dat er    
  een strikter ventilatiekader komt, inclusief CO2-meting in scholen. 
Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onder-
wijsveld, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe 
dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen. 

 Mondmaskerplicht vervalt in Vlaanderen: 
 - Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de regels die vanaf 1 
oktober in de brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus ook in het secun-
dair onderwijs. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, net als in het basis-
onderwijs, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in con-
tact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te 
dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.                                                        
- Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor an-
dere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 
‘verdedigingslinie’ om besmetting te voorkomen.                                                                                   
- De preventieadviseur van je school kan op basis van de verplichte risicoanalyse altijd extra 
ingrepen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een CO2-meter verplichten, alsnog mondmas-
kerplicht ...). Ook een lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra 
maatregelen (bv. mondmaskerplicht aan de schoolpoort). Onze preventieadviseur had één 
bijkomende maatregel, alle essentiële derden en ouders dragen nog een mondmasker bij het 
betreden van de school en aan de schoolpoort.                                                                                             
In de overige maatregelen zijn nog geen versoepelingen. Dat betekent dat de kleuters per 
leeftijdsgroep in de refter eten en dat de lagere schoolkinderen in de klas eten. 

 Quarantainemaatregelen worden aangepast:                                                                    
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels  
voor testing en quarantaine:                                                                                                                         
Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag  
1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven. 
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas - en waarbij de transmis- 
sie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden - wordt de volledige groep beschouwd  
als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een  
negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine. 

 



Nieuwsberichten: 

 Dinsdagochtend is meester Geert (L5B) fiere papa geworden van een dochter. Alles is vlot verlopen en we 

wensen hem en zijn familie een fijne tijd en veel plezier toe! 

  Woensdagochtend is de grootvader van juf Laura (L3B) overleden. We wensen haar en haar familie veel  

 sterkte toe bij dit verlies. 

 Omwille van familiale omstandigheden heeft juf Vicky in overleg met de directie besloten om de rest van dit 

 schooljaar de ondersteuning in het tweede leerjaar op haar te nemen en zal juf Marte de klasjuf van L2B         

 worden. 

 
 Dit schooljaar kozen we om het jaarthema ‘Beestig” te verlengen in de hoop dat we na het afgelopen               

Corona-schooljaar meer gezamenlijke activiteiten kunnen plannen. 

 Op dinsdag 5 oktober -bij goed weer- staat de eerste activiteit van het jaarthema gepland.  

 Het tweede  en derde leerjaar gaan die dag zwemmen. Hierdoor kunnen ze niet geschminkt als dier naar 

 school komen. Momenteel zijn we nog in overleg met de werkgroep jaarthema om dit probleem te bekijken. 

 We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte.  

 
 Ook dit schooljaar gaan de kinderen niet op bezoek naar de bib (behalve het eerste leerjaar) maar komt de 

bib naar de kinderen door middel van bibboxen. De leerkrachten geven maandelijks door welke boeken ze in 

hun bibbox willen en het bibliotheekpersoneel stelt de bibboxen zorgvuldig samen. Deze worden dan gele-

verd aan de school. 

 De leerlingenraad op onze school bestaat uit 2 leerlingen uit elke klas van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Ze 

plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het schoolleven op GBS Gierle nog aan-

genamer kunnen maken. Ze vergaderen op regelmatige basis met juf Debby en meester Geert. Leerlingen 

participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux. Hun vragen krijgen een 

eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de personeelsvergadering. We stellen ze even aan 

jullie voor: Tijl Rombouts (L4A) - Twan Hoefnagels (L4B) - Cisse Wynants  (L5A) - Jels Basstanie (L5B) - Julie 

Horsten (L6A) - Cisse Smets (L6B). 

 Er zijn ook nieuwe vertegenwoordigers gekozen voor de kindergemeenteraad.                                                    

L5A Naafi Bansé     L5B Nore Wynants     L6A Kobe Coertjens     6B Jules Mermans 

 Op woensdag 27 oktober kan jammer genoeg het grootouderfeest niet doorgaan omwille van de opgelegde 

Corona-maatregelen. Maar... we werken momenteel aan een alternatief waardoor de grootouders hun                 

kleine oogappel zeker aan het werk kunnen zien. Op donderdag 14 oktober staan er opnames gepland en       

hopen we dat alle kleuters die dag aanwezig zullen zijn op school. Op vrijdag 8 oktober krijgen jullie meer 

info hierover. 

 Op zondag 10 oktober organiseert het oudercomité naar jaarlijkse gewoonte de herfstwandeling. Opnieuw 

een mooie kans om gezellig en ongedwongen te babbelen met andere ouders. Of misschien een unieke                 

gelegenheid om de Gielse natuur te verkennen samen met de kinderen. Inschrijven kan tot en met 5 oktober 

door een mailtje te sturen naar jsmans@gmail.com  met vermelding van uw naam, gsm nummer, de route 

(kort of lang), het aantal volwassenen en het aantal kinderen. De prijs voor volwassenen bij voorinschrijving 

bedraagt 2,5 euro en 2 euro voor kinderen. Betalen kan door overschrijving op rekeningnummer BE22 9733 

6115 1747 met vermelding van uw naam. Voor late beslissers kan inschrijven ook ter plaatse aan een meer-

prijs van 0.5 euro per persoon. We vragen om bij voorkeur op voorhand in te schrijven zodat we een goed 

zicht hebben op het aantal deelnemers. Met de opbrengst geven wij als oudercomité de school een duwtje in 

de rug bij de aankoop van educatieve materialen en didactische hulpmiddelen.                                                                      

We hopen u te mogen verwelkomen! 
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 OKTOBER 2021  



Thema’s kleuterschool voor de maand oktober 
Week 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  

04/10 - 08/10 Oei, ik knoei 
Boek ‘Rupsje nooit 

genoeg’ 
Herfst 

12/10 - 15/10 Herfst in onze tuin Boek ‘Rupsje nooit Spinnen 

18/10 - 22/10 Herfst in onze tuin Mijn familie Familie-grootouders 

25/10 - 29/10 Mijn grootouders Kabouters-herfst Afval               

Schoolstraat = fietsstraat 
Graag willen we nog even jullie aandacht vestigen op de fietsstraat. De Schoolstraat is een fietsstraat.                          

Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag niet  

sneller rijden dan 30 km/u. In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers in-

halen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan ge-

bruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde 

als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. De volgende maanden gaat de politie Lille hier op toezien. 


