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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

TEKENFUND: Kinderen en team terecht trots op eindresultaat 
Met de Tekenfund-actie om geld in te zamelen voor het onthardingsproject, hebben we een 
prachtig resultaat behaald. Dankzij de geweldige kunstwerken van onze leerlingen wisten we maar 
liefst 1777.64 euro bijeen te brengen.  

Daar verdienen alle betrokkenen (kunstenaars én kopers) een groot compliment voor. 
DANKUWEL! 

 

BIKE2SCHOOL 
Tot op heden 2792 bucks. In totaal is er al 6348 km gefietst en 4122 km 
gewandeld. We spaarden 2045 kg CO² uit. 
 
 

 
DIKKETRUIENDAG: donderdag 17 februari 

De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school en in het dagelijks leven 
structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als we 
minder fossiele brandstoffen verbruiken, warmt de aarde minder snel op.  
We willen als DUURZAME school wat zorgzamer leren omspringen met ons 
energieverbruik. Daarom zetten we die dag de verwarming van onze school 
enkele graden lager. Graag uw kind(eren) die dag wat extra aankleden a.u.b. (als 

dat al niet het geval is de laatste maanden…) 
 
De ouderraad trakteert alle kinderen dan op warme chocomelk.  
➔ Graag die dag een beker + handdoekje meegeven met je kind a.u.b. 

 
 
CARNAVAL 
De week vóór de krokusvakantie wordt een GEKKE WEEK: 

- Maandag: gekke kapsels/hoeden 
- Dinsdag: gekke schoenen 
- Woensdag: 09.30 uur STOET (onder voorbehoud van maatregelen) 
- Donderdag: andersom 
- Vrijdag: alle kleuren 

 
Vrijdagmiddag kunnen de kinderen smullen van een frietje, 
opgediend op coronaveilige wijze. Bedankt aan de ouderraad 
hiervoor! 
 

6 / 2021-2022 
   
27/01/2022 

NIEUWSBRIEF 
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Lagere school: keuze levensbeschouwelijk vak 2022 - 2023 
- De kleuters van K3 krijgen een invulformulier mee, waarop de keuze 

wordt gemaakt voor volgend schooljaar in klas L1.  
Graag ingevuld en ondertekend tegen 4 FEBRUARI meegeven naar de 
school a.u.b.  
Ook de ACHTERKANT INVULLEN en handtekenen a.u.b. 

 
- Alle kinderen van de lagere school (uitgez. L6) zijn in de mogelijkheid 

om te veranderen van levensbeschouwelijk vak, indien het formulier 
voor 30/06/2022 is ingediend bij de directeur. Dit formulier bevraag je via de klasleerkracht. 

 

 
Factuur zwemmen / sport 
Op de volgende schoolrekening komt de bijdrage voor zwemmen/sport (2de 
periode). Deze wordt voor iedereen standaard aangerekend.  
 

 
 
Nieuws vanuit het team 
- Juf Hilde (groene klas) is afwezig tot de krokusvakantie. Vervanging door juf Jinske / Inge / Ellen. 
- Kinderverzorgster Greet is afwezig t.e.m. 4 februari. 
 
 
BLIJ NIEUWS bij de familie van  

• Maissae (L1), Adam (KO) en Israe (K2), waar een zusje Yara is geboren. 
• Jax (K2), die er een broer Charlie bij kreeg. 

We wensen hen een dikke proficiat! 
 
 

We leven mee met de familie van … 
Nell (L3) en Noor (L5), waarvan hun papa Franky Boons is overleden.  

Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 

 

 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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CORONA – update 27/01 
Dit virus blijft ons in de greep houden. Terwijl de ene maatregel in voege gaat, wijzigt die maatregel een dag 

later… moeilijk om dit allemaal correct op te volgen. 

Verantwoordingsdocumenten (herstelcertificaat, quarantaine attest, doktersattest positieve test, …) 

bekomen, ingeven in systeem, bijhouden, nakijken, … is was een hele klus, ook voor iedereen. 

 

We blijven dromen van een beheersbaar virus, dat ons dagelijkse leven minimaal verstoort. 
 
Dit verandert er vanaf vandaag: 

• 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.  

• Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin 
(enkel en alleen) naar school blijven gaan.  

• 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. 

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

Wie ziek is / wie positief getest is / wie symptomen heeft, mag niet naar school komen. 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 26 januari, dat was de dag 
We keken er naar uit, we vernamen … wat er vanaf vandaag terug mag. 

 
Die straffe regel van vier laten we varen 

Iets gemakkelijker om aan de mensen te verklaren. 
 

Alle kinderen die ziek zijn of symptomen vertonen 
blijven thuis en mogen nog steeds niet naar school komen. 

 
In de klas moeten we een mondmasker blijven opzetten! 

Zo voorkomen we dat we de andere kinderen of de juf/meester besmetten. 
 

Mogen we stilaan beginnen dromen van licht? 
Komt er eindelijk een normaler leven in zicht? 
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Februari 2022 
dinsdag 1                                                                       EXTRA: Zwemmen L1-2 (inhaalbeurt) 

woensdag 2  

donderdag 3 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 4       VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 5  

zondag 6  

maandag 7      VM: L1-2 zwemmen (inhaal 24 december) 

dinsdag 8  

woensdag 9        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 10  

vrijdag 11       VM: L1-2 zwemmen 

      NM: L6 dagje Middelbaar GOGeel 

zaterdag 12 VALENTIJNSFUIF  - ouderraad 

zondag 13  

maandag 14 K1: ouders met kleuter naar CLB 

dinsdag 15      L5: 10.45 uur auteurslezing Karin Jacobs 

woensdag 16 KIJKMOMENT KO 

donderdag 17 VM: K3 zwemmen       TEAMVERGADERING 

DIKKE TRUIENDAG 

vrijdag 18       VM: L1-2 zwemmen 

      NM: Dirk op vorming IOK 

zaterdag 19  

zondag 20 WAFEL EN PIZZAVERKOOP – ouderraad → 20 maart 

maandag 21 Carnaval?     Start stage L3 

dinsdag 22  

woensdag 23 09.30 uur STOET?    NM: netbal 3-3 voor L5-6 ?? 

donderdag 24  

vrijdag 25 Kleuters naar KIDOE    FRIETJES voor L.S.  ouderraad 

      VM: L1-2 zwemmen 

Zaterdag 26  

zondag 27  

maandag 28 Start krokusvakantie 
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Maart 2022 
dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4  

zaterdag 5  

zondag 6 Einde krokusvakantie 

maandag 7  

dinsdag 8  

woensdag 9        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 10 VM: K3 zwemmen   stage L3 

     L6: mindstorms GOGeel 

vrijdag 11      VM: L1-2 zwemmen 

BEDNET: in pyjama naar school 

zaterdag 12  

zondag 13  

maandag 14      Stage L3 

dinsdag 15  

woensdag 16 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG   

     NM: zwemmarathon (diepzwemmers) 

donderdag 17  

vrijdag 18      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 19  

zondag 20 WAFEL EN PIZZAVERKOOP - ouderraad 

maandag 21        TEAMVERGADERING
     stage L3 

dinsdag 22      stage L3     

IEDEREEN WATERDRAGER   NM: L3-4 naar CC De Werft “5 kilo pascal” 

woensdag 23 K.S. oudercontact 

donderdag 24 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 25      VM: L1-2 zwemmen 

     L1-2: techniekkoffer GOGeel 

zaterdag 26  

zondag 27  

maandag 28      Rapporten meegeven   

dinsdag 29  

woensdag 30 KIJKMOMENT KO   L.S. oudercontact 

donderdag 31      L.S. oudercontact 
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