
 

         Nieuwsbrief april 2021  

Het eitje 

Leg je oor eens op dit eitje 
hoor je 't kuikentje dat zingt 

dat ze als het Pasen is 
eíndelijk naar buiten springt 

toch moet zij nog even wachten 
tot de paasklok wordt geluid 

en dán kruipt het kleine kuiken     
superblij haar eitje uit.              

 

Beste ouders 

Met onze school waren we nog maar net overgeschakeld naar een strenger coronabeleid.  De klassen 

werden binnen en buiten afzonderlijk gehouden. Voor de opvang zitten kleuter en lager apart, doch 

we kunnen daar uiteraard de verschillende klassen niet in verschillende ruimtes plaatsen. We zetten 

ze daar wel in afzonderlijke afgebakende zones met de nodige veilige afstand tussen.  

Vanuit de overheid en na overleg met de gemeente is beslist dat er vanaf volgende week, nog strengere 

maatregelen gelden.  De paasvakantie wordt volgende week met een week vervroegd. Dit betekent 

dat er enkel noodopvang wordt voorzien voor kleuter en lager.  Indien u als ouder moet werken, 

bezorgt u beiden een attest van de werkgever via mail aan de directie of secretariaat.  

Inschrijven voor de noodopvang (per halve of volledige dag) en voor- en naschoolse opvang is verplicht 

via volgende linken:   

• Eén voor de noodopvang kleuters (https://forms.gle/5YBuF3tvMyAKnK9x9),  

• één voor de noodopvang lager (https://forms.gle/VVxNnFjiN5yoJ2MXA) en  

• één mocht je voor-of naschoolse opvang nodig hebben 

(https://forms.gle/8M8JZXHiALvE2CU2A).   

Om ons goed te kunnen organiseren vragen we u om in te schrijven vóór zaterdag 27/03 om 12u00.  

Wie nadien nog inschrijft beschouwen we als niet ingeschreven. 

De ingang volgende week is enkel via de Stationsstraat.  We verlaten de school om 11u45 of 15u30 

langs de groene poort Hekkergemstraat.  Afhalen in de naschoolse opvang is via de Stationsstraat. 

Schoolbezoeken van nieuwe ouders of zorgoudergesprekken op school, mogen we voorlopig niet 

live laten doorgaan.   
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Afstandsonderwijs blijft helaas voor enkele van onze leerlingen een harde realiteit.  Soms volgt een 

ganse klas afstandsonderwijs of zijn het enkele van de klas die in quarantaine moeten wegens een 

besmetting in het gezin.  Aan de vraag om op de dag van Bednet dan ook massaal in pyjama of in hun 

droomberoep naar school te komen, werd door veel leerlingen ingegaan. 

    

Onze kleinste kleuters maken elke morgen Julles wakker.  De oudste kleuters leerden 

massagetechnieken ter ontspanning.  

  

In pyjama aan het werk of met een boekje in een hoekje! 

In het kader van de boekenmaand zorgde de bib voor een heus feestpakket.  Doel is a.d.h.v. 

verschillende opdrachtjes het leesplezier te bevorderen en enkele cultuurweetjes te verkennen om 

tickets te verdienen voor een gezamenlijk boekenfeest.  

             

Wat zit er allemaal in de feestbox?  Letterdiefjes maken in L2 

 



 

Folklore: de beer gaat uit: berenmaskers maken in L1 

  

L3 leerde eerst een boekje vouwen, daarna maakten ze hun eigen fictie of non-fictieboekje. 

 

De vergroening van onze speelplaats krijgt 

stilaan vorm.  De vriendenkring plantte er 

reeds 4 bomen.  Nu nog wat extra licht, 

warmte en water en ze kunnen uitgroeien tot 

een natuurlijke vorm van schaduw voor onze 

kinderen.  

We kregen ook al enkele planten van 

‘Boomkwekerij Stefaan Braeckman’.  Onze 

kinderen van de opvang plantten reeds de 

viooltjes in de bloembakken.  We bekijken 

eerst welke planten we reeds kregen en 

kopen daarna bij om de border te vullen met 

het geld dat ouders sponsorden.  Daarna 

worden de sponsorplaatjes bij de planten bevestigd. 

   

 



wegenwerken Hoogstraat – Dorp Schellebelle 

 

Het eerste leerjaar leerde alvast heel wat over veilig verkeer.  Hopelijk kunnen we ondanks de 

wegenwerken en omleiding de schoolomgeving toch samen zo veilig mogelijk houden.  

Zoals uzelf al zal gemerkt hebben is men volop bezig het wegdek ter hoogte van de Wettersestraat en 

Dorp te vernieuwen.  Fase 1 van de werken (Wettersestraat – Dorp) zal vermoedelijk tot aan Pasen 

duren.   

Fase 2 (Hoogstraat) start vermoedelijk rond 12 april en duurt in normale omstandigheden tot eind 

april.  Er wordt dan gewerkt vanaf het kruispunt ter hoogte van de Crelanbank en de overzet t.e.m. het 

kruispunt  met de Trompstraat (inclusief de kruispunten).  Parkeren doet u dan best op het Dorp 

(inrijden kant Wetteren), zo moet u de drukke Hekkergemstraat niet oversteken.  Parkeren in 

Kloosterland kan nog wel, maar het oversteken van de Hekkergemstraat vraagt dan meer aandacht. 

De omleiding tijdens fase 2 gaat als volgt: het verkeer rijdt in beide richtingen om via de 

Bruinbekestraat, de Oostakkerstraat, de Hoekstraat, de Hekkergemstraat en de Wettersestraat.  

 

 

Twee ouders hebben zich kandidaat gesteld voor de schoolraad.  Er zijn dus geen bijkomende 

verkiezingen nodig.  Ook binnen personeel en lokale gemeenschap hebben we voldoende 

vertegenwoordigers.  Van zodra de schoolraad is opgestart zullen de namen van de kandidaten 

bekend gemaakt worden.  

 



 De sobere maaltijd t.v.v. Munna 

Munni die was gepland op 01.04.2021 wordt verschoven 

naar 30.04.2021.  De vereniging Munna Munni zet zich al tien 

jaar in voor kansarme kinderen en wezen uit India.  We 

sponsoren ook een adoptiekindje Akash.  

Door het aanbieden van een Turkse broodmaaltijd met soep 

voor de prijs van €5 hopen we zo veel mogelijk geld op te 

halen om kinderen die het niet zo goed hebben als wij en niet 

allen naar school kunnen of mogen, te ondersteunen.  Er is die 

dag GEEN warme maaltijd mogelijk.  

Inschrijven kan via onderstaande link 
https://forms.gle/wpKfg15hXBnzjBUU6.  Deze wordt afgesloten op vrijdag 23 april.  

Wie al ingeschreven had, hoeft niet opnieuw in te schrijven!   

 

Maandag 05.04 t.e.m. vrijdag 16.04.2021 paasvakantie 

 

 

 

Op dinsdag 20 april is er GEEN huiswerkklas.  Voor de leerkrachten is er 

personeelsvergadering. 

 

. 

29.04.2021: schoolfotograaf, onder voorbehoud van de coronamaatregelen 

 

 

De datum van de eerste communie is reeds gekend.  Op zaterdag 25 

september om 14u00 zal deze in de kerk van Schellebelle 

plaatsvinden.  

De datum van het vormsel is nog niet gekend. 

 

    

De geplande uitstappen zijn niet allemaal kunnen doorgaan. 

Vanuit speelgoedmuseum en Technopolis zijn zodanige 

restricties opdat het niet verantwoord was om deze voor de 

kinderen te laten doorgaan.  Binnenuitstappen mogen wegens 

verstrengde maatregelen ook niet meer doorgaan. 

uitstappen 

https://forms.gle/wpKfg15hXBnzjBUU6


Er wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. Zo is er reeds de vraag over gemaakt betreffende 

thematische natuurwandelingen op de Aard/Kalkense Meersen. 

Het gezelschap Kip van Troje komt op vrijdag 25 juni ook naar school om drie voorstellingen te 

brengen voor al onze kinderen in kleinere groepen.  Op die manier proberen we toch om hen fijne 

beleefmomenten te laten meemaken. 

 

23.04.2021: L3-L6 

27.04.2021: K3-L1-L2 

 

Nieuws vanuit de werkgroep pastorale 

De vastenbeleeftocht viel bij iedereen in goede aarde.  De werkgroep pastorale wil de 

kinderen van de lagere school op witte donderdag of goede vrijdag meenemen in het 

verhaal van de kruistocht.  Iedereen heeft het wel eens moeilijk op een bepaald moment 

in zijn/haar leven.  Iedereen draagt dus weleens ‘het kruis’.  Maar weet dat er na iets 

moeilijks, ook weer hoop is op iets beter! 
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