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Beste ouders 

 

De sint is dit jaar gelukkig coronaproof op school kunnen komen.  Het is mede 

dankzij de vriendenkring dat onze kinderen dit jaar terug hard verwend zijn met 

speelgoed dat ze in hun klas van de Sint kregen.   

Een greep uit het gekregen speelgoed vindt u terug op onze website onder het 

artikel DE LIEVE GOEDE SINT EN PIET KWAMEN IN STIJL NAAR VBS HET BELLEVEER! 

Bij deze wil ik dan ook de vriendenkring en 

Nostalgic Cars nog eens een extra dank u wel 

meegeven. 

 

November was niet alleen de start voor twee nieuwe peuters, maar ook 

voor geluksvogel Nandoe (Dippers vogelvriend). Hij staat garant voor 

gezondheid in lichaam en geest.  Zo dansen alle kleuters ’s morgens 

blijgezind de dag in en zijn er voor de lagere school 

bewegingstussendoortjes en dans 

op woensdag en vrijdag tijdens de 

korte speeltijd.  

  

Wanneer ieder van ons aan de ander iets schenkt, 
geeft dit vooral aan,  
aan wie hij of zij denkt. 

We tellen af naar een zalig, veilige Kerst! 

 



 

Alles op wieltjes blijft in de lagere school doorgaan op woensdag en vrijdag als het 

niet regent of glad ligt.  

 

 

Nandoe draagt niet alleen zorg voor beweging, maar is ook 

attent voor gezonde voeding en een gezonde geest. In de 

klassen wordt de thematiek van gezonde voeding in december 

onder de loep genomen. 

Op 8 december zetten we de dag goed in met de leuze: ‘ONTBIJTEN IS GEZOND’.  In klasgroep krijgen de 

kinderen een ontbijt op school, met dank aan onze sponsors (deze worden vermeld in een apart artikel op 

onze website). 

Gezonde geest.  In de kleuterschool wordt stelselmatig een gevoel extra in de verf gezet.  Isidoor, het 

gevoelsaapje, waar de lagere school ook mee kennis maakte, leert hen omgaan met hun gevoelens. 

In de lagere school werken de klasleerkrachten door het jaar heen rond 

gevoelens.  Juf Ellen, onze zorgcoördinator, komt in alle klassen rond om ons 

gevoelsproject uit de doeken te doen en de kinderen tools aan te reiken om 

met gevoelens van zichzelf en anderen om te gaan.  In de wilgenhut zijn ook 

praatkratjes gekomen.  Dit wordt voorlopig ons coronavrij plekje waar ze 

naartoe kunnen als ze iets willen uitpraten, zeggen, … zonder door anderen 

gestoord te worden.  We voorzien ook een brievenbus waarin ze hun gevoelens 

kwijt kunnen en een gesprek kunnen aanvragen met juf Ellen of mezelf. 

De speculoosverkoop was een echt succes.  We verkochten meer dan 1000 

dozen.  Dit betekent dat we de dubbele wip, de hockeysticks EN de rubberen 

tegels konden aankopen.  Hartelijk dank voor jullie steun! 

 

Corona is helaas nog niet uit de wereld en zeker ook nog niet uit onze 

school. We doen er alles aan om onze school (zo lang) mogelijk open te 

houden, ondanks de regelmatige afwezigheid van sommige 

personeelsleden die zelf moeten getest worden, bij hun eigen kinderen 

dienen te blijven die ziek zijn of die in quarantaine zitten.   

We passen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen strikt toe: 

- Naast ons ventilatiesysteem, staan de ramen en deuren ook regelmatig open om te verluchten.  

- CO2-meters houden de luchtkwaliteit in de gaten. 

- Klassen worden apart gehouden.  In refter, huiswerkklas en opvang zit men ook per klas op 

voldoende afstand van andere klassen. 

- Mondmaskers worden gedragen door personeel en leerlingen van L5 en L6.  Leerlingen van andere 

klassen dragen soms ook een mondkapje op eigen initiatief. 

- Een goede handhygiëne wordt op verschillende momenten van de dag nagestreefd. 

 

Voor het overige rekenen we ook op u als ouder.  Geef tijdig aan de school door als uw kind of een gezinslid 

besmet is met COVID.  Vanuit het CLB krijgen we richtlijnen welke info we dan naar de ouders dienen door te 

sturen.  Hou zieke kinderen thuis!  Broers, zusjes van positieve gezinsleden blijven ook in quarantaine.  Indien 

er één tot maximum 3 besmettingen zijn in de klas van uw kind, zal u hiervan een brief doorgestuurd krijgen 

om verhoogde waakzaamheid te houden.  Kinderen in quarantaine krijgen afstandsonderwijs. 



We spreken momenteel van een clusterbesmetting indien er 3 kinderen in een klas positief getest zijn door 

een medische test (PCR of sneltest antigeen bij de dokter) binnen 7 dagen.  In dat geval wordt er onmiddellijk 

overgeschakeld naar afstandsonderwijs voor de klas.  

Mocht de school toch nog moeten sluiten door te veel besmettingen of door gebrek aan voldoende personeel, 

dan zal u daarvan per mail op de hoogte worden gebracht. 

Door de voortschrijdende besmettingen zijn we genoodzaakt om de kersthappening van 17 december te 

annuleren.  We vinden dit heel jammer, maar we hopen wel nog dat we op 23 december voor onze kinderen 

in openlucht of via livestream een kerstviering (verzorgd door L4) en het kerstkoor op een veilige manier 

kunnen brengen. 

Kalender december 2021 

 7/12 (K3-L1-L2) -10/12 (L3-L4-L5-L6)- 23/12 (K3-L1-L2): voorlopig hebben we 

nog geen bericht gekregen van het zwembad dat het zwemmen terug doorgaat in december.  We houden u op 

de hoogte. 

 08.12.2021 - Ontbijten is gezond.  In klasgroepen wordt ontbeten op school. 

 09.12.2021: geen huiswerkklas (online personeelsvergadering voor de leerkrachten) 

  14.12.2021: bib 

23.12.2021: kerstviering voor de kinderen in de namiddag  

  24.12.2021: er is enkel school  in de voormiddag.  Einde schooldag om 11u45!!  GEEN school en 

ook GEEN opvang in de namiddag. Ook geen gemeentelijke opvang voorzien. 

 

 

 

 

Maak het, ondanks Corona, toch gezellig en probeer genietmomentjes met het gezin te sprokkelen.  

Hilde Kerckaert 


