
 

         Nieuwsbrief maart 2021  

 Beste ouders 

 
 

U zal wellicht al opgemerkt hebben dat de briefhoofding is veranderd. Ondertussen hangt ook ons 

nieuw logo aan de witte muur aan de Hekkergemstraat. De leerlingenraad gaf tekst en uitleg over ons 

nieuw logo aan twee journalisten van de krant. Dit was voor hen al een hele belevenis.  
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OPGEPAST!!! Ons @olvts-mailadres is bij iedereen afgesloten!  U kan alle leerkrachten bereiken op 

voornaam.achternaam@hetbelleveer.be, het secretariaat via secretariaat@hetbelleveer.be en 

directie via directie@hetbelleveer.be. 

Februari was niet zo’n saaie maand voor onze kinderen.  Er viel nog heel wat te beleven.  Zo warmden 

Petra , Anneleen en ikzelf wel meer  dan 400 pannenkoeken op 2 februari, lichtmis. We hebben de 

ouders die anders een handje helpen, wel gemist hoor!  Onze juf kleuterjuffen staken ook een handje 

toe zodat onze kinderen er niets van gemerkt hebben en lekker gesmuld! 

  

 

Carnaval: nog nooit zo’n koude week gehad, maar in de klassen hing er een warme, 

gezellige carnavalssfeer.  Elke dag gingen kinderen en personeel met een vooraf 

aangegeven attribuut naar school.  Zo werd er telkens een dagwinnaar per klas 

gekozen.  Op het einde van de week konden de kinderen dan stemmen.  Zo kwamen 

we op de volgende vier winnaars.  

Uiteindelijk was iedereen wel een winnaar. Alle kinderen werden getrakteerd op een feestje in hun 

klasbubbel met snoepjes! 
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Op 31 maart eindigt het mandaat van de schoolraad.  We danken Mevr. Lien Van De Weghe en Mevr. 

Annelies Faket voor hun inzet gedurende de afgelopen 4 jaar.  De bestaande schoolraad zal op 1 april 

vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad.  In de schoolraad zetelen 

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, van de ouders en het personeel.  Elke ouder die 

hier een kind op school heeft dat nog minstens 4 jaar schoolloopt, kan zich kandidaat stellen voor de 

schoolraad. Meer info in bijgaande brief.  

 

 

 

 

Er is op onze school een besmetting vastgesteld in het 5° leerjaar.  Aangezien er een te groot aantal 

leerlingen van de klas een hoog risicocontact hadden met de betrokken persoon, heeft de CLB arts en 

het schoolbestuur beslist om over te gaan tot afstandsonderwijs voor deze klasgroep en dit al zeker 

t.e.m. 5 maart. 

Andere kinderen van onze school liepen GEEN risico.  Deze kinderen hoeven dus niet thuis te blijven 

of extra maatregelen te nemen. 

Vanuit de overheid is beslist dat er vanaf 15 maart terug ééndaagse extra muros uitstappen mogen 

doorgaan onder de volgende voorwaarden:  

Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros 

daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 

Organiseer dit zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer én maak tijdens de uitstap geen 

contact met andere mensen. 

 

Op woensdag 17 maart hebben onze leerkrachten een studiedag rond tijd en 

ruimtekaders.  Er is dan GEEN les voor de kinderen en dus GEEN school.  Er 

wordt wel opvang voorzien.  Inschrijven kan je de week ervoor via de 

opvanglink. 

 

 

Op donderdag 11 maart is er GEEN huiswerkklas. Voor de leerkrachten is er 

personeelsvergadering. 

 

Oudercontacten. De oudercontacten van de lagere school zijn achter de rug. 

De oudercontacten van de kleuterschool zijn in de maand maart gepland, 

we spreiden deze over de twee weken voor de paasvakantie. Uw kind zal 

een briefje meekrijgen met meer uitleg wanneer, hoe en of er een 

oudercontact voor de klas van uw kleuter is gepland.  De oudercontacten 



mogen nog steeds niet op school doorgaan.  Enkel zorgoudercontacten 

kunnen in de buitenlucht op school gepland worden.   

 Als alles normaal kan doorgaan is er een medisch onderzoek gepland 

op donderdag 4 maart in de voormiddag voor de kleuters van K1B op onze school.  

 

De eerste communie en het vormsel zijn uitgesteld naar september 

of oktober 2021.  Via de website www.parochieledewichelen.be 

houdt de parochie u op de hoogte wanneer de communies zullen 

doorgaan.  

 

 

   (onder voorbehoud!) 

L2 boerderijbezoek Meerschenhof Schellebelle? 

22.03.2021: milieuboot L6: kinderen om 08u.45 op school!  

23.03.2021 : L3 Planckendael   - L4 speelgoedmuseum 

26.03.2021: milieuboot L5: kinderen om 08u.45 op school! 

 

09.03.2021: K3-L1-L2 zwemmen 

19.03.2021: L3 t.e.m. L6 zwemmen 

 

Er zijn al enkele ouders die mee gedaan hebben aan de oproep tot sponsoring 

van plantjes.  Je kan nog steeds plantjes sponsoren vanaf € 10!  Voor de 

paasvakantie worden er plantjes geplant door de kinderen van onze school.  Zo 

wordt het alvast een groenere oase voor iedereen en zullen ze er zelf ook meer 

zorg voor dragen.  

 

uitstappen 

http://www.parochieledewichelen.be/


Gevonden voorwerpen.  Herkent u een kledingstuk, geef dan een seintje en we geven het mee met 

uw kind. 

 

 

Nieuws vanuit de werkgroep pastorale 

De werkgroep pastorale stak een heel toffe beleefwandeling met zoek- en doe-

opdrachten in de pastorijtuin in elkaar ter inleving van de vasten. Enkele sfeerbeelden: 

 

 

Hilde Kerckaert 

 


