
 

        Nieuwsbrief februari 2022 

14 februari 
14 februari de dag van de liefde.  

14 februari de dag van de rode kleur. 

14 februari de dag van de kusjes, liefst zonder 

mondmasker  

14 februari de dag die mij doet denken aan jou.  

14 februari de dag dat wij hopelijk samen hand in hand lopen.  
 

 

 

Beste ouders 

De eerste schoolmaand van 2022 zit er bijna op.  Helaas waren we dit nieuwe jaar niet zo goed gestart. De 

positieve besmettingen stegen/stijgen heel snel in vele klassen.  

Gelukkig hebben we kunnen standhouden en is onze school, dankzij de inzet en flexibiliteit van alle collega’s, 

steeds open gebleven voor de meeste kinderen.  Enkele klassen zijn helaas wel in quarantaine moeten gaan.  Ook 

voor jullie ouders lag de druk binnen het gezin wel heel hoog als alweer een klas in quarantaine moest.  We 

onderschatten dit zeker niet!  Het is mede dankzij jullie goede zorgen dat we ervoor kunnen zorgen dan alle 

kinderen zo goed mogelijk ondersteund worden. 

Dank u wel! 
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Update van de nieuwe maatregelen 

 

De quarantainemaatregelen op school werden met ingang van 27 januari 2022 versoepeld:  

▪ Alleen kinderen die besmet, ziek  zijn of coronasymptomen vertonen, moeten thuisblijven.  

▪ Een klas moet ook niet langer in quarantaine wanneer minstens vier leerlingen besmet zijn. 

▪ Lokaal kan nog tot sluiting van een klas/ school  overgegaan worden als specifieke omstandigheden 

ertoe dwingen (bv sluiting wegens overmacht wegens te weinig personeel) 

We zien wel dat er in nog in verschillende klassen nog behoorlijk veel besmette leerlingen zijn.  

Vanuit het secretariaat zal er wekelijks een update gestuurd worden met een overzicht van de besmettingen.  

Gelieve dan extra waakzaam te zijn.  We raden aan om een  zelftest uit te voeren, zeker als de klas van uw 

kind(eren) er tussen staat. 

Vanuit het CLB wordt gevraagd dat wanneer je een positieve zelftest hebt, die 

▪ ofwel te bevestigen met PCR-test/antigeentest bij apotheek zodanig dat het bewijs van de positieve 

test voldoende is als afwezigheidsattest.  

▪ of telefonisch contact op te nemen met de huisarts om de positieve zelftest te registreren waardoor 

een ziektebriefje bekomen wordt. 

Nog even kort herhalen: 

Wanneer moet uw kind wel thuisblijven? 
➢ Mijn kind heeft positief getest: de isolatieperiode respecteren.  Aanbeveling om broers/zussen te 

controleren met zelftest. 
➢ Mijn kind vertoont symptomen: controleren met een zelftest en bij positief resultaat bij de dokter gaan. 
➢ Mijn kind is ziek: langsgaan bij de dokter en ziekteverlof respecteren 
➢ Iemand binnen het gezin testte positief: controleer uw kind met een zelftest a.u.b., best eerst in de keel, 

dan in beide neusgaten. 
➢ Verwittig steeds de directie en leerkracht! 

 
Als er in de thuiscontext contact is met een besmette persoon, mogen kinderen uit het basisonderwijs die niet 

besmet zijn en geen symptomen hebben, naar school komen.  Een zelftest wordt in zo’n geval wel sterk 

aanbevolen.  Hobby’s en andere activiteiten blijven wél verboden. 

Wat doet de school verder nog?  

➢ Kinderen die een hoog risicocontact hadden, proberen we, volgens de regels van de brede maatschappij, 
gedurende maximum drie dagen op veilige afstand van hun naaste buren te houden (minstens anderhalve 
meter).   Zij eten ‘s middags in de overdekte speelplaats. 

➢ Buiten kunnen ze uiteraard samen met hun vriendjes spelen.  Ze houden dan wel hun mondmasker op 
(lagere school).  

➢ Vertoont uw kind ziektesymptomen op school, dan wordt u opgebeld en dient u uw kind binnen het half 
uur van school af te halen. 

➢ Online afstandsonderwijs wordt enkel nog aangeboden voor kinderen met een quarantainebewijs wegens 
COVID-besmetting. 

➢ Kinderen die afwezig zijn wegens ziekte, zullen zoals voorheen, geen afstandsonderwijs moeten volgen. 
Het is belangrijk dat ze eerst uitzieken en van zodra ze genezen zijn, doen we er op school alles aan om 
uw kind bij te werken voor de lesonderdelen die belangrijk zijn voor hun verder leerproces. 



 

 

De opbrengst van de speculoosverkoop is goed 

besteed.  Tot de allerlaatste cent (en zelfs ietsje 

meer      ) hebben we besteed aan de kinderen.  

 

 

  

Dankzij de bereidwillige hulp van enkele ouders, directie en zorg kunnen de kinderen nu veilig spelen op de 

kleuterspeelplaats waar de nieuwe groene tegels zijn geplaatst en werd de nieuwe wip in elkaar gestoken.  Op 

de lagere school nodigen de rubberen tegels uit tot klimtechnieken aan de ninjalijn en als het weer wat beter 

wordt, tot handenstand – rad  e.d. tegen de zwarte muur aan de ingang van het kleuterblok.  Voor de lagere school 

kwam er ook een hockeyset bij. 

Al bij al hebben we toch ook leuke dingen gedaan in januari.  

Onze traditionele nieuwjaarsreceptie werd nu een aangepaste en leuke nieuwjaarsdrink in de klas met een 

drankje en een zakje chips.  



 

Onze gemeente 

had een prachtig geschenk klaar voor al onze 

kinderen: onze kleuters kregen een makkelijk 

over te steken fluodasje en voor de lagere 

school een fluo-overtrek. 

Niet vergeten!  Onze fluostickeractie loopt nog tot aan de krokusvakantie.  Wie met fluo naar school komt, krijgt 

een sticker.  Een volle kaart = toegangsticket voor Planckendael of de zoo van Antwerpen + een armbandje op 

school. 

 

Hoe zetten we ons jaarthema verder? 
 

Onze derde vogel Mingo deed zijn intrede bij ons op school.  Dipper leerde ons dat we onszelf 

mochten zijn en dat anderen ons hierin waarderen.  Nandoe leefde ons voor dat gezonde 

voeding en bewegen echt tot ons welzijn bijdragen.  

   

 



Je bent natuurlijk maar gezond als je niet alleen gezond bent van lichaam, maar ook van geest.  Mingo leert ons 

de verschillende gevoelens te (h)erkennen, benoemen en conflicten uit te praten.  Onze kleuters werken de 

verschillende basisgevoelens uit in de klas.  In de lagere school wordt er in klaskringen extra aandacht besteed en 

heeft juf Ellen de gevoelsblaadjes geïntroduceerd.  Kinderen kunnen dan in de speeltijd op een rustige plaats een 

conflict uitschrijven / noteren.  Hebben ze nood aan een verder gesprek met hun klasleerkracht, zorgjuf of met 

iemand anders, kunnen ze dit posten in een brievenbus aan de godsdiensthoek. 

Lukt het hen om zonder tussenkomst van een ander conflicten uit te praten, dan kan dit in de wilgenhut. 

Het tweede leerjaar zal dit jaar terug instaan voor de lichtmisviering. Door de coronamaatregelen  en de 

huidige besmettingsgolf kunnen we helaas nog niet samen vieren.  Dit 

staat onze kinderen van L2 niet in de weg.  Ze maken een ingetogen 

filmpje over lichtmis om alle klassen het licht te schenken.  Hopelijk 

helpen zo veel kaarsjes om corona 

voorgoed weg te krijgen      ! 

Lichtmis zou natuurlijk lichtmis 

niet zijn zonder pannenkoeken.  

We voorzien dit jaar een gezellig 

pannenkoekenmoment per klas 

i.p.v. een gemeenschappelijk 

moment.  Een beetje anders, maar 

niet minder fijn! 

Wat carnaval betreft weten we één ding zeker: vieren doen we dit!  We weten alleen nog niet op welke manier. 

Dit zal van de besmettingen en richtlijnen afhangen.  We blijven er alles aan doen om uw kinderen toch een zo 

normaal mogelijke tijd te laten beleven. 

Onze opendeurdag hebben we, wegens de momenteel heersende besmettingsgolf, uitgesteld naar 13 maart 

van 10.00 – 12.00.  De opendeurdag zal op afspraak doorgaan zodat we die onder veilige omstandigheden zeker 

kunnen laten doorgaan.  

Er zijn maar enkele plaatsen voor de peuterklas meer vrij.  We hebben wel nog voldoende plaatsen voor L1 en 

L2 volgend schooljaar. 

Ik wens jullie allen een maand met een goede gezondheid, veel liefde (Valentijn), of en toe ook eens uit de bol 

kunnen gaan (carnaval) en vooral na deze maand genieten van de krokusvakantie! 

Hilde Kerckaert 

  



 

Kalender februari 
 

01.02.2022: online vergadering vriendenkring om 20u00 

 
 

 
02.02.2022: Pedagogische studiedag, GEEN school: opvang mogelijk na inschrijving via 

opvanglink. 
  
 

 
 

04.02.2022: zwemmen L3 t/m L6 

 
 
 

  
 
 

08.02.2022: bib: boeken van thuis meenemen!!! 
 

 
 

17.02.2022 – 21.02.2022 – 22.02.2022: GEEN huiswerkklas door personeelsvergadering of 

oudercontacten 

 

oudercontact lagere school: 21 of 22.02.2022: Door de vele besmettingen gaan we voor 
online oudercontacten.  Zorgoudercontacten zullen wel in beperkte mate op school plaats 
vinden. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. 
 

 

25.02.2022 : carnaval op school. Je hoeft hier niets voor te kopen. Eigen 

fantasie werkt het best! 


