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Nieuwjaarswens 
Vanwege het ganse team wil ik ieder van jullie een deugddoend ‘nieuw jaar’ wensen 
met op de eerste plaats een goede gezondheid. We mochten immers het voorbije jaar 
ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid en de bijhorende gezondheidszorg is. 
Verder wens ik dat 2021 een jaar mag worden waar school en ouders steeds meer 
‘samen’ school maken. In verbondenheid met elkaar kunnen we immers meer dan 
alleen. 
 

Oudercontacten 
Nu uw kind het kerstrapport heeft gekregen nemen we graag de tijd om de verdere 
ontwikkeling van uw kind te bespreken. We zijn verplicht om deze contacten zo veel 
mogelijk online of telefonisch te laten doorgaan, ‘lijfelijke’ oudercontacten vormen de 
uitzondering. Uw kind zal vandaag een brief (papieren versie) ontvangen met meer info. 
 

Dierenstad 
Onze werking rond dierenstad en sociale vaardigheden geven we in 2021 een nieuwe 
impuls. Op regelmatige basis zullen we ‘dieren’ in de kijker zetten en met onze kinderen 
aan de slag gaan om deze relatiepatronen (nog) beter te leren kennen. Zo organiseren 
we op 27 januari een ‘dierenstadbad’ voor onze leerlingen. Meer info volgt nog… 

 

Shoe-box actie 
Ook dit jaar zamelden we met zijn allen opnieuw vele leuk versierde 
schoendozen in, vol lekkers en leuke kaartjes! Maar liefst 181 dozen 
werden dit jaar opgehaald wat opnieuw een prachtig resultaat is. Zo 
zorgden jullie mee voor een fijne Kerst- en eindejaarsperiode voor 
daklozen en minderbedeelden. Hartelijk bedankt in hun naam!!! 
De warmte en vriendschap die zij op die manier mogen ervaren, wensen we graag aan 
iedereen voor 2021!  
 

Corona: Nieuws 
A. Verplicht quarantaine na verblijf in rode zone 
Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te 
scherpen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke 
verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Reizigers die 
terugkeerden uit een rode zone worden allen beschouwd als ‘hoogrisicocontact’ en 
moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. 7 dagen na 
hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een (hopelijk) 
negatief testresultaat van deze tweede test moeten zij in quarantaine. Pas na een 
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negatief resultaat van deze tweede test stopt de quarantaine en kunnen de lessen 
worden hervat. Tijdens de quarantaine is naar school gaan uitgesloten. Hoe beter 
deze regels worden opgevolgd, hoe beter voor de veiligheid en de gezondheid van 
onze samenleving in het algemeen, en dus ook voor scholen.  
 

B. Geen wijzigingen van maatregelen. 
Alvast tot aan de krokusvakantie blijven de huidige maatregelen van kracht en is er  
geen sprake van versoepelingen binnen het onderwijs. 
 

C. Zwemmen 
Half december zette de huidige regering het licht op groen voor zwembaden. We zijn 
dan ook verheugd dat we de zwemlessen terug kunnen opstarten omdat onze kinderen 
zich zelfstandig kunnen omkleden vanaf dinsdag 5 januari. U mag er vertrouwen in 
hebben dat we deze veilig kunnen organiseren. 

 
Wijzigingen na de kerstvakantie 
-  Juf Tina (zorgcoördinator) gaat na een periode van ziekte opnieuw halftijds aan de 
slag in onze school. Juf Loren zal samen met juf Tina nauw samenwerken om zo de 
zorgcoördinatie van onze school in goede banen te blijven leiden.  
-  Juf Loren zal in de eerste helft van januari lesopdrachten overnemen in 5a binnen 
haar stageopdracht. 
-  Juf Leevi zal geen LO meer geven omwille van zwangerschap. Zij wordt vervangen 
door meester David. 
-  Juf Katleen, onze secretariaatsmedewerker, die naast veel administratief werk ook 
het onthaal van onze school op zich nam, gaat een andere uitdaging aan en wordt 
vervangen door Marc Vlamynck. We wensen Katleen en Marc alvast veel succes toe in 
hun nieuwe functie! 
- Juf Kristine (3b) zal omwille van medische redenen een langere tijd afwezig zijn. Zij 
wordt vervangen door juf Andes. Een jonge, beloftevolle leerkracht die we als school al 
eerder leerden kennen. We hebben het volste vertrouwen dat zij de klas verder in 
goede banen zal leiden. 

  

Belangrijke data 
 

 
Ma 4 jan Eerste schooldag van 2021! 
Wo 6 jan 1ste leerjaar gaat driekoningen zingen in eigen school 
Do 7 jan Speelplaatsmoment grote bever / kleine vriend 
Vr 15  jan Pauwenmoment 
Wo 27 jan Dierenstadbad 
 
Uiteraard organiseren we al deze activiteiten veilig en ‘coronaproof’. 
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