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Broederlijk delen – vastenactie 
 

Na de krokusvakantie starten we met ons Vastenproject: 
“Compartamos, laten we delen” van Broederlijk Delen. In dit 
vastenproject gaat er aandacht naar Colombia, waar grootschalige 
mijnbouw leefgemeenschappen bedreigt. Naast verscheiden 
activiteiten binnen onze klaswerking organiseren we ook een 
koffiestop ten voordele van ‘Broederlijk Delen’ op vrijdag 11 maart 
aansluitend bij de schooluren. We kijken er alvast naar uit om jullie 
terug te ontmoeten.  
Via een apart schrijven krijgen jullie nog verdere informatie! 

 

Corona update 
Het overlegcomité heeft bepaald dat we vanaf maandag 07/03 overgaan naar code 
geel. Volgende versoepelingen gaan in: 

- Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker 
meer dragen. Wie dit wenst, mag natuurlijk wél een mondmasker dragen. Iedereen is 
daar vrij in. 
- Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... 
zijn toegelaten. Geen probleem dus voor onze opendeurdag van 19 maart. 
- Vergaderingen met personeelsleden of met ouders moeten niet langer digitaal 
georganiseerd worden.  
- Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats 
meer krijgen in het klaslokaal. LO en zwemmen gaat dus terug door volgens 
oorspronkelijke planning. 
- Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn opnieuw toegelaten. 
 

Studiedag 16 maart 2022  

 

Op 16 maart 2022 organiseren we met de kleuter- en lagere school De 
Basis een studiedag omtrent een vernieuwde schoolvisie. Het is die 
dag geen school voor de leerlingen. Samen met onze leerkrachten 
zullen we die dag de eerste stappen zetten om onze huidige 
schoolvisie grondig onder de loep te nemen en duidelijke lijnen 
uitzetten.  

Geïnspireerd door zowel de oorsprong van onze school, de visie van het katholiek 
onderwijs, de lopende projecten in onze school, de missie van VZW Kitos,… willen we 
komen tot een gedragen visietekst die als kapstok zal dienen van ons beleid. Het is ook 
onze wens om zowel de kinderen als de ouders hier in een latere fase bij te betrekken. 
Op die manier willen we groeien naar een gezamenlijk, gedragen identiteit.  
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Opendeurdag 
 

Op 19 maart 2022 tussen 10u00 en 12u00 organiseren we een 
opendeurdag. We hopen op deze dag onze schoolwerking te kunnen 
voorstellen aan vele ‘nieuwe’ ouders. Om zoveel mogelijk ouders te 
betrekken, doen we graag een beroep op jullie. 
  

Na de krokusvakantie zullen we elke leerling een folder/brochure meegeven en vragen 
jullie om deze te bezorgen aan een geïnteresseerd jong gezin met kinderen. Men 
zegge het voort. Alvast hartelijk dank. 

 
 
Belangrijke data 

 
 

Tot en met 6 maart: Krokusvakantie  
 
Vr 11 maart:  koffiestop van 8u00 tot 8u35 én van 15u30 tot 16u00 
Vr 11 maart:  Eerste graad naar bib voor voorstelling ‘jeugdboekenmaand’ 
 
Ma 14 maart:  Tweede graad naar bib voor voorstelling ‘jeugdboekenmaand’ 
Wo  16 maart:  Pedagogische studiedag: vrije dag voor de leerlingen 
Za  19 maart:  Opendeurdag in de drie vestigingen  
 
Ma  21 maart:  Derde graad naar bib voor voorstelling ‘jeugdboekenmaand’ 
Wo  23 maart:  Theater Wortel met “Vliegen,…”  
Do 24 maart:  vastenvoettocht 
Vr  25 maart:  dierenstadproject 3KS / 1ste leerjaar 
 
Ma 28 maart:  ouderraad 
Do 31 maart:  viering ‘Op weg naar Pasen’ om 8u45. 
Do 31 maart:  5de en 6de leerjaar naar Doedagen te Mechelen. 
   Zij gaan met de fiets onder begeleiding van ‘Duffelse Trappers’ 
 
Za  2 april:  Start paasvakantie 


