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Dikke Truiendag 
 

Op dinsdag 9 februari nemen we als school opnieuw deel aan de “Dikke Truiendag” en 
zetten wij de verwarming op school wat lager. En de dikke trui is actueler dan ooit! 
Omdat we in deze coronatijden 
binnenruimtes goed verluchten en 
ventileren, staan ramen en deuren vaak 
open. We kleden ons dus best goed.  
Een dikke trui is goed, wat nog slimmer is : Kleed je in ‘laagjes’. Zo wordt een dikke trui 
ook een slimme trui! 
De meest duurzame klimaatoplossing is de energie die we niet meer verbruiken. Zo 
komt er geen CO² meer in de atmosfeer. De verwarming met één graad verminderen, 
bespaart 6% energie en CO². Niet één dag per jaar, maar het hele jaar door! 
 

Ludieke Actie : op tijd op school 
 
 
 
 
 
 
 

De voorbije week kregen een aantal leerlingen een brief mee met deze pictogrammen. 
Zij kwamen te laat aan op school. 
Langs deze weg willen we het belang van ‘Op tijd komen’ nogmaals onderstrepen. 
Leerlingen voelen zich niet goed in hun vel als ze te laat komen, voelen zich 
opgejaagd, kunnen hun ‘verhaal’ niet kwijt aan hun vrienden,… Op tijd komen geeft rust 
aan uw kinderen, zodat ze daarna met een goed gevoel naar de klas kunnen! 
In februari belonen we ALLE klassen waar IEDEREEN op tijd op school was. 
SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat iedereen elke dag op tijd komt! Doen jullie mee? 

 
Zorg 
De 2 aanspreekpunten voor de zorgcoördinatie van onze school zijn : 
Voor het 1ste,2de,3de leerjaar : Juf Tina : tina.dubois@lagereschoolduffel.be 
Voor het 4de, 5de, 6de leerjaar Juf Loren : loren.moons@lagereschoolduffel.be 
Je kan natuurlijk ook altijd bij de klasleerkracht terecht. 
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Dierenstadbad  
Woensdag 27 januari werden de leerlingen ondergedompeld in ons ‘dierenstadverhaal’ 
en verdiepten we onze kennis rond de 10 dieren van de dierenstad. De kinderen, juffen 
en meesters hebben er allemaal deugd aan gehad! Het was fijn om nog eens ‘uit de 
klas’ een leeractiviteit te beleven. 
Foto’s kan je zien op de website van de school. 
 
Verdriet  
De voorbije dagen en weken werden we op 
school meerdere keren geconfronteerd met 
slecht nieuws, overlijden, verdriet. Ongetwijfeld 
zijn er ook kinderen die hiermee geconfronteerd 
werden. Daarom hielden we vrijdag een 
rouwmomentje op de speelplaats. 
Bij muziek, bloemen en kaarsen luisterden we naar een verhaal, mocht ons verdriet er 
gewoon zijn en kregen we ook tips om met ons verdriet om te gaan. Kinderen die het 
nodig hebben, kunnen bij de klasleerkracht een bladwijzer met de tips vragen om hun 
te helpen hun verdriet een plaats te geven. 
 

Corona-update 
Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op kinderen van 
de lagere school. Naast de basisregels inzake handhygiëne, ventilatie, ed… geef ik 
hierbij nog een kort overzicht: 

- Contacten tussen leerlingen (<12j.) onderling kunnen beschouwd worden als 
hoog- of laagrisico. Voorheen was dit enkel laagrisico. 

- In samenspraak met andere scholen uit onze scholengemeenschap is er een 
mondmaskerplicht voor onze lln. uit het 5de en 6de leerjaar. 

- We schorten alle ‘leerjaardoorbrekende’ activiteiten op. 
- Ook klasdoorbrekende activiteiten binnen eenzelfde leerjaar herleiden we tot 

een uiterst minimum en kunnen enkel wanneer deze essentieel zijn binnen 
individuele zorgnoden en dit uitsluitend in combinatie met verstrengde 
maatregelen. We werken in klasbubbels! 

- In de klas en in de refter krijgen kinderen ‘vaste’ plaatsen. 
- … 

 

Zwemmen 
Deze ‘vernieuwde’ corona-maatregelen hebben ook invloed op onze zwemlessen. 
Vanaf 2 februari zullen we deze lessen zo organiseren dat er zwembeurten zijn per 
klas. Als rechtstreeks gevolg zullen kinderen maar om de 4 weken gaan zwemmen. In 
de week dat er een zwembeurt wegvalt, richten we een (extra) moment 
bewegingsopvoeding in. Deze regeling geldt alvast tot aan de paasvakantie!  
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Melding afwezigheid 
In deze tijd merken we dat kinderen vaker afwezig zijn. Kinderen worden immers tijdig 
thuis gehouden wanneer er ziektesymptomen voorkomen, waarvoor dank. Mag ik langs 
deze weg oproepen om zeker de school te verwittigen bij afwezigheid en dit graag voor 
9u00 op de 1ste dag van afwezigheid. Het ziektebriefje kan afgegeven worden aan de 
klasleerkracht op de 1ste dag bij terugkeer. Zeker in deze corona-periode zijn we graag 
snel op de hoogte en kunnen we ervoor zorgen dat de gemiste leerstof op een 
passende manier kan bijgewerkt worden. 

 
 
Belangrijke data 
 

Vr 5 feb Dier in de kijker : Leeuw – kameel 
 
Ma  8 feb Pedagogische studiedag – GEEN SCHOOL 
 
Di 9 feb Dikke truiendag 
 
Vr 12 feb Carnavalsfeest  
 
Ma  15 feb Start   krokusvakantie 
 
Vr 19 feb Einde Krokusvakantie 
 
Di 23 feb Opening Vastenproject Broederlijk Delen 
 
Do 25 feb Rapport 
 
Vr 26 feb Dier in de kijker : Bever - poes 


