
Januari 2021 
 

Beste kinderen en ouders, 

Het nieuwe jaar is ondertussen in alle stilte aangebroken, 

Het jaar 2020 verliep heel anders dan we vooraf hadden kunnen bedenken.  

De invloed van het coronavirus op ons dagelijks leven is groot.  

Voor iedereen, van jong tot oud. 

Maar behalve de zorgen, hebben we ook de veerkracht en vindingrijkheid gezien van onze 

leerlingen, leerkrachten en ook zeker jullie, onze ouders. 

We wensen jullie allen een jaar waarin gezondheid, liefde en plezier centraal staan! 

 
Via onderstaande filmpje trakteren we u graag op een natuurlijk vuurwerk. 

  

 
Even een kleine reminder :  

Als er een coronabesmetting vastgesteld wordt binnen het gezin,  
dan moet dit gemeld worden aan de school zodat de nodige maatregelen  
getroffen kunnen worden door de contact tracers van het CLB en de school. 
 
Ook als uw kind in aanmerking komt voor de verplichte quarantaine na vakantie 
in rode zone, vragen wij u om de school en de klastitularis op de hoogte te 
brengen. 
 
Gelieve dit te doen via Smartschool en het bericht te adresseren aan de 
klasleerkracht, Chantale van den Assem (secretariaat), Kathleen Houben 
(zorgcoördinator) en Inge Van Dongen (directie). 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

https://www.youtube.com/embed/DW0cSutU4t4?feature=oembed


Graag laten we u ook even zien hoe de aanplanting verloopt op onze vernieuwde 

speelplaatsen, het ziet er alvast weer helemaal anders uit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Langs de 

nieuwe tribune 

werden haagjes 

geplaatst alsook 

leibomen, deze 

laatste zorgen 

voor 

schaduwrijke 

zitjes in de 

zomer. 

Langs het 

voetbalveld 

werden er 

leibomen en 

haagjes geplaatst 

zodat de ballen op 

het daarvoor 

bestemde veld 

blijven en de 

leerlingen gezellig 

op een bankje 

kunnen zitten. 

Rond de 

zandbak van de 

kleuterschool 

werden ook 

leibomen 

geplaatst zodat 

ze hier in de 

zomer heerlijk 

in de schaduw 

kunnen spelen. 



 

 

 

 

 

 

Maandag  4/01/2021  IK welkom aan onze nieuwe instappers!  

Dinsdag  5/01/2021  
 

Woensdag  6/01/2021  
verjaardag juf Carolien  

Driekoningen 

Donderdag  7/01/2021  
 

Vrijdag  8/01/2021  
 

Zaterdag  9/01/2021    

Zondag  10/01/2021    

Maandag  11/01/2021    

Dinsdag  12/01/2021  vergadering ouderteam 20.00u - online 

Woensdag  13/01/2021  
 

Donderdag  14/01/2021  
 

Vrijdag  15/01/2021    

Zaterdag  16/01/2021    

Zondag  17/01/2021    

Maandag  18/01/2021    

Dinsdag  19/01/2021  KS 1 oudercontact - online 

Woensdag  20/01/2021    

Donderdag  21/01/2021  
 

Vrijdag  22/01/2021  
 

Zaterdag 23/01/2021    

Zondag  24/01/2021    

Maandag  25/01/2021  LS: start toetsenperiode   

Dinsdag  26/01/2021  verjaardag meester Jonas  

Woensdag  27/01/2021  
 

Donderdag  28/01/2021  Gedichtendag   

Vrijdag  29/01/2021  VRIJ - FACULTATIEVE VERLOFDAG   

Zaterdag  30/01/2021    

Zondag  31/01/2021  dag van de directeur  
 


