Nieuwsbrief januari 2022

Ik wens je het komende jaar veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn!

Beste ouders
December is niet zo vlot verlopen dan andere jaren voor sommige klassen. Ondanks de vele
maatregelen die we als school ondernamen, konden we helaas coronabesmettingen ook hier niet
geheel tegenhouden. Ons tweede, vierde en vijfde leerjaar hebben beurtelings enkele dagen tot een
week in quarantaine gezeten en kregen volledig afstandsonderwijs.
In sommige klassen waren er enkele kinderen thuis in quarantaine. Voor hen werd deeltijds
afstandsonderwijs voorzien en konden zo meevolgen met hun klasgenoten op school. Wie had dit
enkele jaren geleden kunnen voorspellen? Afstandsonderwijs was toen enkel gekend via Bednet voor
langdurig zieke kinderen.
Ik wil langs deze weg onze leerkrachten en jullie ouders van harte bedanken voor de inspanningen die
jullie leveren in deze toch wel moeilijkere tijden om jullie kinderen toch de mogelijkheid te bieden om
onderwijs te kunnen volgen.
Toch was december zeker niet alleen maar kommer en kwel!
Onze kinderen in kleuter en lager genoten enorm van de dansjes die vogel Nandoe hen aanreikte. Elke
morgen dansen de kleuters zich warm. De kinderen van de lagere school leerden ook al heel wat
dansjes bij. Jong en oud dansen samen. Het is echt heel tof om te zien.
Dankzij onze sponsors (Slagerij Tom en Maurice, De seizoenschuur, Cassiman en Spar Schellebelle)
konden we op 8 december de leerlingen aangeven dat een ontbijt een goed en gezonde start is van de
dag.

Supertrots las ons eerste leerjaar hun eerste zelf geschreven
nieuwjaarsbrief voor!

Ons gelegenheidskerstkoor ‘Het Bellekoor’ zorgt vrijdag voor een
stemmige kerstapotheose! Jammer dat juf Jolien, de bezieler van het
project en L4 er niet bij kunnen zijn. We wensen hen langs deze weg
ook een mooie kerstwens toe.

Nieuws vanuit de school

Dit jaar werken we heel sterk aan het welbevinden van de kinderen. Dit
doen we vanuit onze jaarprioriteit ‘de geluksvogels’ en door ook Isidoor,
de gevoelsaap met het luisterend oor, in de kijker te zetten.
Na de vakantie starten de praatplekken en gevoelsbrievenbussen op.
In aanloop daarnaartoe heeft juf Ellen in alle klassen reeds een
voorbereidende les gegeven rond gevoelens; hoe uiten, hoe ermee
omgaan, wat met ruzies en tools om ermee overweg te kunnen.
We creëren op die manier een klimaat waarbij kinderen over hun gevoelens mogen praten met juf,
medeleerlingen, zorgco , directie of om het even wie en dat er naar geluisterd en gehandeld wordt
als ze zich hiervoor open stellen.
We rekenen ook op u, ouder, om de leerkracht op de hoogte te brengen mocht u merken dat uw
kind zich om de één of andere reden minder goed voelt in de klas of op school.
In samenspraak met jullie kunnen we dan proberen achterhalen waarom uw kind zich minder goed
voelt en hoe we hieraan gaan werken.
In de kleuterklassen komt Isidoor na elke vakantie nog eens op bezoek zodat ook onze kleuters ook
de taal krijgen om over hun gevoelens te kunnen praten.

Isidoor luistert naar onze kinderen. Maar ook voor jou als ouder zijn er luisterende oren. Elke ouder
heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen. Heb je nood aan een luisterend oor, informatie over
opvoeden, advies op maat? Maak je je zorgen rond je kind, heeft je kind milde tot matige psychische
klachten? Een afspraak met een maatschappelijk werken van het OCMW? Indien u meer info wenst
over één van bovenstaande vragen, lees dan zeker de brief in bijlage.
In onze school zijn de afgelopen maand al drie klassen in quarantaine geweest,
aslook Daarnaast waren ook al menige kinderen en leerkrachten. Vandaar dat de
rapporten met een week worden opgeschoven. Het decemberrapport zal op 14
januari meegegeven worden.
Er was de vorige keer ook iets misgelopen met de puntenverdeling van de vakken.
Naar rato van het aantal lesuren is de verdelingssleutel terug opgemaakt.
Wie ingeschreven heeft voor de noodopvang (20-24/12) ontvangt een aparte mail.
Buitenschoolse gemeentelijke opvang tijdens de kerstvakantie (27/12 – 7/1).
Er zal gewerkt worden met 2 bubbels op 1 locatie (GIBO De Meander, Margote 114, Wichelen), 1
bubbel voor de kleuters en 1 bubbel voor de kinderen van de lagere school.
De bubbel van de kleuters wordt opgevangen in het gebruikelijke lokaal van de opvang.
De bubbel van de lagere school wordt opgevangen in de polyvalente ruimte die bereikbaar is via de
speelplaats.
Inschrijvingen voor de buitenschoolse opvang verlopen via webshop.wichelen.be.

Omdat we te allen tijde een heropflakkering van de cijfers willen vermijden, verzoeken wij de ouders
die in de mogelijkheid zijn hun kind(eren) thuis op te vangen, dat maximaal te doen. Wij willen niemand
in de steek laten, maar het is in ieders belang dat de scholen na de kerstvakantie coronavrij kunnen
heropenen.
Om alles vlot én coronaproof te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen zich aan volgende
maatregelen houdt:
• Ouders mogen de opvanglocaties niet betreden. De kinderen wordt opgehaald en afgehaald
aan de deur.
• Er is een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar
• Wij zetten in op maximale ventilatie en er zal, als het weer het toelaat, zoveel mogelijk
buiten gespeeld worden. Houd hiermee zeker rekening bij het uitkiezen van de kledij.
Voorzie dus een warme jas, sjaal, muts,… (genaamtekend).
Opgelet! Op vrijdag 31/12 sluit de buitenschoolse kinderopvang om 12u ’s middags.

Kalender januari 2022

10.01.2022: Nieuwjaarsreceptie in eigen klas of met de school, afhankelijk van de
maatregelen.

Het zwembad gaat terug open in januari! L1 en L2 heeft een extra beurt
gekregen op dinsdag 18.01.2022 in de namiddag.

11.01.2022: bib, in december konden de kinderen niet naar de bib. Heb je nog
boeken thuis, boeken meebrengen !

20.01.2022 : geen huiswerkklas (online personeelsvergadering voor de
leerkrachten

31.01.2022 dag van de directeur.

We wensen ieder van jullie een ‘sprankelend’ 2022 toe!
Hilde Kerckaert

