
 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 11 januari 

 
WEEKPLANNING: 
 

 
 
WAT HOORT NOG BIJ DE POST: 
 

● P-K1A en P - K1B: themabriefje op website (www.vbsrol.be) 
● K2-3 A en B: themabriefje op website (www.vbsrol.be) 
● Kamp en jongerenvakanties 2021 - brochure 
● Outside Jongerenvakanties 2021 - brochure 

 
HUIDIGE CORONA-MAATREGELEN VOOR HET KROKUSVERLOF  

De overheid raadt ten stelligste elke reis naar het buitenland af. Daarom verzoeken wij de ouders 

om in de krokusvakantie ook in België te blijven. 

Iedereen, die toch voor minstens 48 uren naar een rode zone in het buitenland reist, moet bij 

terugkeer minstens voor 7 dagen verplicht in quarantaine en moet de nodige covid-testen 

ondergaan. Die verplichting geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

 Als een leerling, die naar een rode zone op vakantie is geweest, zich toch aandient op school, wordt 

de leerling de toegang geweigerd. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om die 

leerlingen tot de school toe te laten. De quarantaine verplichting geldt niet voor leerlingen die 

terugkomen uit een oranje zone. 

Leerlingen die samenwonen met een persoon die naar een oranje of rode zone is geweest, hoeven 

niet in quarantaine, tenzij die persoon positief zou testen. 

Maandag 11/01 Zwemweek 
Kleuterthema’s: 
P-K1A: ziek zijn 
P-K1B: ziek zijn 
K2-3 A en B: project sprookjes: Hans en Grietje 
 

Dinsdag 12/01  

Woensdag 13/01  

Donderdag 14/01  

Vrijdag 15/01  

http://www.vbsrol.be/
http://www.vbsrol.be/


 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 11 januari 

Jan Lievens, SCOLAvzw - Cel Preventie 

 

 
KORTE BERICHTEN: 
 

● L2: Wie thuis een lego- of duplo-poppetje (of meerdere) heeft, mag deze meebrengen op 
woensdag. In de namiddag krijg je deze terug mee naar huis.  
 

● L2: Wie thuis (oude) witte onderlakens heeft, mag deze vrijdag meebrengen. In de lessen wero zijn 
we volop bezig met proefjes met licht/schaduw; daarvoor zullen de lakens worden gebruikt. 
Vrijdag krijgt u de lakens terug mee naar huis. 
 

● L1: tijdschrift mee tegen dinsdag 
 

 
 
 


