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Coronamaatregelen 
Sinds 21 maart wijzigden de maatregelen bijna van dag tot dag. Als school trachtten we steeds om snel ‘te 

schakelen’ naar wat ons wordt opgelegd. Vanzelfsprekend is dit niet altijd…maar we willen ook zo veilig 

mogelijk te werk gaan. 

De ouders van onze kleuters hebben we donderdag én vrijdag een bevraging (betreft les / noodopvang) 

voorgeschoteld… dit gaf aanleiding tot “verwarring”, wat uiteraard niet onze bedoeling was. 

 

Momenteel vangen we een beperkt aantal kinderen op in onze noodopvang. BEDANKT om de boodschap 

van onze regering goed te interpreteren én zoveel mogelijk zelf in opvang van je kinderen te voorzien! 

Beperken van het aantal contacten is noodzakelijk in de strijd tegen de verspreiding van corona. 

 

We hopen “van harte” dat we alle kinderen terug zullen zien op maandag 19 april! 

   

 
Muzisch project 
Alle kinderen, van klein tot groot, werkten “zeer muzisch en creatief” in de klas / refter / 

atelier / … Iedereen heeft hiervan genoten, we hopen dat u kunt mee genieten bij het 

bekijken van de filmpjes.  

U mag gerust een reactie doorgeven aan de juffen en meesters. 

Dit alles kunt u hier bekijken: 

https://www.canva.com/design/DAEZfUQ9XUM/mKTdrUcG_rb1TPbdOlVvsg/view?utm_content=DAEZfUQ

9XUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  

 

 
De paashaas... 
heeft aan de ouderraad de opdracht gegeven om enkele lekkere chocolade eitjes aan 

de kinderen te bezorgen, een week vroeger dan voorzien… Bedankt. 
  
 
Levensbeschouwelijke keuze of -wijziging 
Wens je volgend schooljaar een andere keuze te maken? Vraag dan tijdig via het  
secretariaat naar een formulier. Dit dient VOOR 30/06/2021 ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn.  
Enkel dan kan de wijziging doorgaan.  
  

 

 
Fiscale attesten 
U ontving de fiscale attesten (inkomstenjaar 2020) van de (korte) kinderopvang en 

het middagtoezicht. Deze attesten werden opgemaakt a.d.h.v. betaalde 

schoolrekeningen. 

JAARTHEMA: IK LUISTER MET MIJN HART 

8 / 2020-2021 
   
31/03/2021 
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BEBAT – dubbele punten 
Na de paasvakantie ontvangen we dubbele punten bij een ophaling van onze “container” met 
gebruikte batterijen. Heb je nog gebruikte batterijen, deze mag je deze in onze BEBAT-container 
‘laten’ vallen. Dank u. 
We hebben al heel wat sportmateriaal kunnen aanschaffen dankzij deze punten. 

 
SPEELPLAATS herinrichting 

- K.S.: Het ontwerp, o.a. slakkenhuisje / openlucht klasje, is gerealiseerd. Na de 
paasvakantie starten de effectieve werken. Mogelijks ontstaat hierdoor wat hinder, maar de 
kleuters kunnen steeds op de “grote” speelplaats terecht. Ter voorbereiding zullen de 
‘ballenpaal’ en het “houten huisje” worden verwijderd tijdens de paasvakantie. 

   
- L.S.: Het “droom-voorontwerp” wordt aangepast (eind april) naar een meer “realistisch” ontwerp. Dit 

bespreken we eind mei met het ganse schoolteam. Gezien deze werken met een zo groot mogelijke 
participatie van ouders (en kinderen) dient te gebeuren, moet dit ook haalbaar zijn. 

 
GEZOCHT: vrijwillig “gemachtigd toezichter” schooljaar 2021 - … 
Voelt u zich geroepen of kent u iemand die dit wenst te doen (voor één dag 
of meerdere dagen), graag een seintje aan de school a.u.b. 
Van 08.20 – 08.40 uur wordt deze toezichter verwacht.  

 
Blij nieuws  
Proficiat aan Lowie Van Duppen (blauwe klas) en hun ouders, bij de geboorte van Floor.  
  

 

Schoolreizen en -uitstappen 
De volgende uitstappen zijn gepland, maar we moeten afwachten of het toegelaten zal worden: 
- Maandag 10/05/21:  schoolreis kleuters naar “De kloek” 
- Dinsdag 11/05/21:   schoolreis L1-2 naar “speelstad”  
- Vrijdag 28/05/21:   schoolreis L3-4-5-6 naar Bobbejaanland 
- Woensdag 16/06 t.e.m. vrijdag 18/06/21 L3-4 op driedaagse naar Mechelen 
- Donderdag 17/06 en vrijdag 18/06/21: L1-2 op tweedaagse naar Westerlo 

 
Bij annulatie van meerdaagse uitstappen, zal het voorafbetaalde bedrag (indien dit werd gedaan) volledig worden 
terugbetaald. 

Vooruitblik 2021 – 2022 
- Woensdag 6 oktober 2021: lokale vrije dag 
- Vrijdag 12 november 2021: lokale vrije dag 
- Woensdag 25 mei 2022: lokale vrije dag 
 
Schooluren 2021 - 2022 
Volgend schooljaar zullen de schooluren van de Geelse stedelijke basisscholen (hoogstwaarschijnlijk) wijzigen. De 
precieze uren deel ik mee zodra deze door het schoolbestuur /de vakbond / de schoolraad worden goedgekeurd. 

 
Vriendelijke groeten, 
Hou het veilig 
 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 

Pedagogische studiedag: Woensdag 12 mei 
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April 
 

DONDERDAG 1  

VRIJDAG 2  

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4 Pasen 
MAANDAG 5 Paasvakantie 
DINSDAG 6  

WOENSDAG 7  

DONDERDAG 8  

VRIJDAG 9  

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG 12  

DINSDAG 13  

WOENSDAG 14  

DONDERDAG 15  

VRIJDAG 16  

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18  

MAANDAG 19  

DINSDAG 20      NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 21 20.00 uur ouderraad 

DONDERDAG 22 Schoolfotograaf KO / L2 / L3  NM: L5-6 zwemmen 

VRIJDAG 23  

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26 
K1: stagiaire t.e.m. 28/05 
L.O.: stagiaire Nyah Smets t.e.m. 7 mei 

DINSDAG 27 

     NM: L3-4 zwemmen   
     16.00 uur: teamvergadering 
     Juf Kelly op navorming 

WOENSDAG 28  

DONDERDAG 29 
    NM: L5-6 zwemmen 
K2: stagiaire   VM: L4 medisch consult CLB (op school) 

VRIJDAG 30  
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Mei 
 

ZATERDAG 1 Dag van de Arbeid 
ZONDAG 2  

MAANDAG 3  

DINSDAG 4      NM: L3-4 zwemmen 

WOENSDAG 5     Danshappening – St.-Aloysius (1-2-3) ??? 

DONDERDAG 6 
     NM: L5-6 zwemmen 
     L2+L4: stagiaire 

VRIJDAG 7  

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10 K.S. SCHOOLREIS naar ‘De Kloek’ L2+L4: stagiaire 

DINSDAG 11 
     NM: L3-4 zwemmen 
     L1 - L2: SCHOOLREIS naar speelstad  

WOENSDAG 12 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
DONDERDAG 13 Hemelvaartdag 

VRIJDAG 14 Brugdag 
ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 KO + K2: stagiaire deze week 

DINSDAG 18 

     10.00 uur: L3-4 naar Cc De Werft ??? 
     NM: L3-4 zwemmen 
     L6: peilingsproef Wiskunde 

WOENSDAG 19  

DONDERDAG 20      NM: L5-6 zwemmen 

VRIJDAG 21  

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23 Pinksteren 
MAANDAG 24 Pinkstermaandag 

DINSDAG 25 
KO: stagiaire deze week  NM: L3-4 zwemmen 
    L2+L4: stagiaire in de klas (t.e.m. 28/05) 

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27 
     NM: L5-6 zwemmen   
      16.00 uur: teamvergadering 

VRIJDAG 28 
     L3 tem L6 schoolreis Bobbejaanland 
     L2 Laure D. op nascholing 

ZATERDAG  29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31      L2: stagiaire 
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