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Beste ouders 

Laat ons eerst eens beginnen met positief nieuws!  Februari is een maand van feesten: lichtmis,  

Valentijn, carnaval.  Ook dit jaar kunnen we dit vieren, al zal dit op een andere, minstens even fijne 

manier gevierd worden.  

U zal wellicht al opgemerkt hebben dat de briefhoofding is veranderd.  Binnenkort komt de nieuwe 

schooltekening op de witte muur aan de ingang Hekkergemstraat.  Emile Rogiers (oud-leerling) heeft 

dit ontwerp gemaakt.  Het stelt de speerpunten van onze school voor.  Benieuwd waar we voor staan? 

Check regelmatig de website.  

Voor lichtmis maken de kinderen van 

L2 een filmpje rond de betekenis van 

lichtmis met fijne teksten en een lied. 

Klas per klas gaan ze op maandag 1 

februari het filmpje bekijken en een 

genieten van een heerlijke 

pannenkoek (of 2 voor de lagere 

school!)  L2 wil alvast een lichtje zijn 

voor iedereen! 

Op een dag vroeg een kleine prins aan een oude wijze:  

“Wat is het licht van de mens?” 

De oude wijze dacht heel diep na en antwoordde:  

“De zon! Want alleen dankzij de zon kan de mens zich verwarmen.  

“Maar als de zon is ondergegaan, wat is dan het licht van de mens?”  

vroeg de prins.  

“Dan is het de maan want ook met de maan als gids  

kan de mens van de ene plaats naar de andere gaan  

want ook de maan zorgt voor licht.” 

“En wat als de maan ook onder is gegaan,  

wat is dan het licht van de mens?” vroeg de prins. 

Nu dacht de oude wijze weer diep na.  Zijn voorhoofd ging ervan rimpelen.  

Nu antwoordde de wijze: “Dan is de Liefde het licht van de mens.  

Want Liefde doet het donker opengaan, Liefde geeft licht in de duisternis, met 

Liefde wordt het hele leven een beetje lichter en vrolijker en aan Liefde kan elke 

mens, groot of klein zich warmen!” 
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Hoe jullie Valentijn vieren laten we volledig aan jullie beleving over      ! 

Carnaval bouwen we geleidelijk aan op.  Een verkiezing en act als prins-prinses carnaval zal er dit jaar 

niet bij zijn. Toch willen we dat carnaval een beleving voor de hele school wordt.  De ganse week van 

8 t.e.m. 12 februari wordt er gevraagd om telkens een ander accessoire aan te doen per dag  (Vb. gekke 

brillendag, gekke hoedendag, …)  Op vrijdag 12 februari komt iedereen verkleed naar school voor een 

carnavalsfeestje in hun klas.  Je hoeft hiervoor niets te kopen, hoe origineler en zelf samengesteld, hoe 

toffer!  Met een beetje fantasie wordt het een echt feest voor iedereen en kunnen we goedgemutst 

de vakantie ingaan! 

 

U zult wellicht ook het nieuws van het overlegcomité op de voet volgen. 

Voor de basisschool blijven we in code oranje.  

Dit betekent dat: 

• De opendeurdag die op 7 februari gepland is, niet kan doorgaan.  Dit zou in de huidige 

omstandigheden ook onverantwoord zijn!  Een greep uit de richtlijnen van de overheid: 

“Vanaf fase oranje en rood wordt de aanwezigheid van ouders op school zoveel mogelijk vermeden en 

mag je dus geen opendeurdag organiseren. Scholen kunnen enkel uitzonderlijk ouders en (kandidaat-) 

leerlingen op school ontvangen voor bv. een rondleiding of voor het formaliseren van de inschrijving,… 

Dit kan enkel met een individuele afspraak, met maximaal 3 personen in totaal, volgens de 

veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.” 

Vandaar dat we de opendeurdag dit jaar anders aanpakken.  Binnen de lessen media werd een filmpje 

gemaakt om de werking van onze school te verduidelijken.  Benieuwd????  Het filmpje zal vanaf 1 

februari op onze website terug te vinden zijn.  

Ouders van potentieel nieuwe leerlingen krijgen deze info ook doorgestuurd, samen met de 

mogelijkheid om een individuele afspraak te maken.  Deze datum kan nog aangepast worden 

naargelang de besmettingsgraad en de kleurencode in deze regio.  We dragen veiligheid hoog in het 

vaandel. We willen niet die school zijn waar we ongewild extra besmettingen binnenhalen. 

• Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie: 

➢ hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op 
het einde van de quarantaine; 

➢ de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt 
verlengd tot 10 dagen; 

➢ omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de 
kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een indexgeval zaten, 
voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. Werk daarom overal met 
vaste plaatsen in de klas én in de refter.  Op onze school hebben de kinderen al 
van in september een vaste plaats in de klas (maandelijks wissel), de opvang 
(per klas een tafel) én in de refter (wissel na elke vakantie). 

➢ leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit 
voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van de (klas)groep 
besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 



 

Krokusvakantie van 15 tot  21 februari.  Geniet van de vakantie en hou het 

veilig, zodat we na de vakantie terug kunnen opstarten. 

 

Oudercontacten voor de lagere school gaan door in de week van 22 – 26 

februari.  Jammer genoeg zal dit nog niet in levende lijve kunnen doorgaan. 

U krijgt hiervoor nog een brief mee met informatie wanneer en hoe dit 

oudercontact zal doorgaan.  

Er zijn  nog veel boeken door leerlingen privé uitgeleend die nog niet zijn terug 

gebracht.  Heb je nog één of meerdere boeken thuis (uw kind van de lagere 

school kreeg dan een briefje van de bib)?  Breng die dan zo snel mogelijk terug 

naar de bib!  Ondertussen kregen de leerlingen van L2-L6  2 bibboxen in de klas 

waaruit ze lectuur kunnen kiezen.  Deze boxen blijven ongeveer een maand op 

school en worden dan gewisseld. 

 

L3 t/m L6 : 05.02.2021 en extra beurt op 26.02.2021, tenzij tegenbericht vanuit de 

overheid. 

   

 

We starten terug met een nieuwe aanvraag voor sponsoring. Aangezien dit jaar 

door Corona weinig activiteiten kunnen gepland worden of mogen doorgaan, 

gooien we de sponsoring gedeeltelijk over een andere boeg.  

We kregen van de overheid reeds een 3000 euro 

extra voor de aankoop van laptops en dergelijke. We 

kochten dan ook een 5-tal tablets aan die ingezet worden in de klas. Deze 

kunnen, in tijden van afstandsonderwijs, ook uitgeleend worden aan 

kansarme gezinnen. Verder kochten we nieuwe beebots om te leren 

programmeren.  Natuurlijk dienen onze beamers van de digitale borden 

onderhouden en vernieuwd te worden, alsook ons laptoppark.  Vele 

laptops zijn destijds tweedehands gekocht en lopen op hun laatste 

beentjes.  

Sponsoring van € 100 of meer gaat nog steeds naar de ICT doeleinden 

voor onze school. 

Daarnaast willen we ook graag jullie medewerking vragen om samen met 

ons te investeren in de vergroening van de speelplaats. Je kan mee 

investeren in plantjes voor onze school. U kan hiertoe bijdragen vanaf € 

10. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.  



Het schoolbestuur gaf alvast een startschot door 21 hyacinten te schenken aan 

de school.  

De vriendenkring van onze school is mede een drijvende kracht achter dit 

groenproject. Ook zij dragen bij tot de vergroening en meer spelmogelijkheden 

op school. 

De gulle schenkers worden vermeld op een affiche die wordt uitgehangen aan 

het groene hek en aan de speelplaatsen waar de vergroening plaatsvindt.  Het 

aanplanten zelf gebeurt door de leerlingen. 

Zie ook aparte brief. 

Dank zij jullie wordt het Belleveer, the place to be met technische uitdaging in een oase van groen.  

 

Nieuws vanuit de werkgroep pastorale 

Elke klas trok in december de naam van een andere klas.  Begin januari maakten ze per klas een 

originele wens voor een andere klas.  Zo zag je vlagjes met wensen, opspattend vuurwerk met 

wensen en zo meer… 

Omdat wensen ons hoop geven, ons doen dromen van betere tijden, zorgde de werkgroep 

pastorale voor een prachtige wensboom voor groot en klein.  De bouw krijgt stilaan blaadjes met 

de wensen van de kinderen erin.  

 

   

Een fijne en gezonde krokusvakantie!  

Hilde Kerckaert 


