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JANUARI 2022

Een bijzonder jaar vraagt om een warm gebaar …
2022 geeft ons de kansen om er iets mooiers dan 2021 van te maken.
Voorlopig is het komende jaar nog een leeg blad, een onbeschreven hoofdstuk van ons boek.
Ons hele team zal binnen de school zijn uiterste best doen om de letters te vinden die leiden
tot een wondermooi vervolgverhaal.
Dan wordt 2022 voor ons allen een fenomenaal jaar!
Wat bracht december ons?
- Een virtueel bezoek van de Sint aan onze school, met geschenkjes voor de klassen en wat
lekkers voor de kinderen
- hier en daar een afwezige omwille van allerlei microben (ja, er bestaan zeker nog andere
ziektebeelden dan corona)
- kortere en donkere dagen
De voorbije week kwam het covid-overlegcomité opnieuw samen,
waardoor enkele aanpassingen aan de te volgen maatregelen zich
aandienen Voor de scholen houdt dit het volgende in, bovenop wat we
al van bij de start van het schooljaar consequent doen, ingaande
vanaf 10 januari tot …...
Enkele voorbeelden: maar 1 klas tegelijk op de bus (zwemmen, uitstap) - geen gemengde groep
voor bvb. LBV - voorlopig geen meerdaagse uitstappen, geen BieBaBeleven of andere
naschoolse activiteiten als MOEV, geen externen op school tenzij nodig voor het bereiken van de
leerplandoelstellingen - vanaf 4 besmettingen (per week) kan een klas in quarantaine gezet
worden voor 5 dagen - digitaal vergaderen ipv lijfelijk - … Lees zeker ook in dit verband de
brief/brieven vanuit de gemeentelijke ‘dienst onderwijs’ met duidelijke richtlijnen.
Wat brengt ons de volgende maand? Wat mogen we verwachten?
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Blijvende aandacht voor een veilige schoolomgeving:
1. Zone 30 aan de school, 24u/24u
2. Gemachtigde opzichters: Ons team van GO’s kreeg opnieuw uitbreiding, waardoor u
enkele nieuwe gezichten te zien zal krijgen ’s ochtends tussen 8 en 8u30. Opgelet! Als een GO
het zebrapad verlaat, neemt het verkeerslicht het opnieuw over; houd dus goed in de gaten of
het rood of groen is op dat moment. Ook als fietser houden we hier rekening.

3. FLITS stimuleert duurzaam naar school gaan in de winter
Flits! wil op een doordachte manier ouders en kinderen stimuleren om zich duurzaam te
verplaatsen met extra aandacht voor zichtbaarheid. Een goed werkend fietslicht, reflecterend
materiaal en een fluohesje zijn belangrijk tijdens de donkere winterperiode. Ook als we te voet
gaan willen we gezien worden! 😉
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We zijn nog steeds op zoek naar een bijzondere leermeester NCZ (zedenleer), zodat het
aantal lessen opnieuw uitgebreid kan worden van 1 naar 2 lesuren. Ken je iemand die aan
het profiel voldoet? Geef dan zeker de contactgegevens door.
We verwelkomen 4 instappers in het klasje van juf Wendy en juf Griet!
De werken van Aquafin naderen de school. We houden jullie op de hoogte van de
planning. Voorlopig beperkt het zich in de week van 10 januari tot hinder op de parking,
waardoor parkeren moeilijker wordt. Houd hier zeker rekening mee, vooral na school.

Via allerlei activiteiten willen we het leesplezier een centrale plaats geven in onze school. We
zien het als een missie om zoveel mogelijk kinderen het plezier van lezen te laten ontdekken en
hen te ondersteunen een ‘lezer’ te worden. Wie graag leest, wil meer lezen en wie meer leest,
ontwikkelt een betere lees- en taalvaardigheid.
Deel 4 – Wegwijs in het boekenaanbod
Onder een dekentje, gezellig bij elkaar; geen betere tijd dan de kerst- en nieuwjaarsperiode om
in een knusse cocon een boek te lezen, voor te lezen. Via boekenzoeker.be kan je samen met
de kinderen een boek vinden dat bij hen past, met leestips voor kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Ze lijsten boeken op, per leeftijdscategorie, die de laatste 5 jaar de hoogste scores kregen van
de meeste lezers. Lees en beluister fragmenten, snuister tussen leestips, sla je favorieten op en
ga ermee naar de bibliotheek of boekhandel. Je kan een score geven aan een boek, commentaar
posten of een boek delen met anderen. Laat je inspireren door de verschillende thematische
boekenlijstjes.
De Boekenzoeker-redactie houdt het grote boekenaanbod in het oog en maakt daaruit
een diverse en boeiende keuze. Boekenzoeker is een handige gids, de geknipte tool om
boeken te zoeken én te vinden, thuis, op school of in de bib.
Voor volwassenen verwijzen we graag naar de website langzullenwelezen.be met boekentips
en de 11 meest interessante titels uit het afgelopen jaar.
Voor al deze boeken kan je natuurlijk terecht in onze plaatselijke bibliotheek of bibliobus, neem
zeker ook een kijkje op hun website als je op zoek bent naar een bepaald boek.
Veel leesplezier!

Een maandoverzicht:
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Za/zo

Kerstvakantie tot en met 9 januari 2022
10

11

12

Start
aanmeldingen
broers en
zussen voor wie
zijn
schoolloopbaan
start in 20222023
(°2020 of ander
geboortejaar)
Zie eerdere
communicatie

17
L4: Medisch
onderzoek op
school

24

13
Tutti Frutti

15/16

L2 & L3
~
20u - Virtuele
ouderraad

18

19

Geplande
stroomonderbreking
tussen 8u en
14u! School is
niet bereikbaar
via mail of
telefoon!

25

20
Tutti Frutti

1/02

21
L5: fietstocht
~

22/23

~
L2 & L4
Geplande
stroomonderbreking tussen
8u en 14u!
School is niet
bereikbaar via
mail of telefoon!

26

27
Tutti Frutti

L6: snuffeldag
sec. ond. SV

31

14

2/02
Pedagogische
studiedag

28

WINTERRAPPORT

29/30

~

Lagere:
lepeltje
meebrengen!

L2 & L3

3/02

4/02

Belangrijk! Denk eraan tijdig in te schrijven voor opvang in de Malleboot voor de
krokusvakantie en de pedagogische studiedag van 2 februari!
 Voor schoolvrije dagen en vakanties dien je in te schrijven via www.i-school.be/login
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