Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 21 : donderdag 11 februari 2021

Beste ouder(s), leerlingen, leerkrachten en andere
lezers,
In deze knotsgekke schoolweek hoort natuurlijk ook
een “gekke” krant. Kijk maar eens naar de foto’s met
gekke kousen, gekke schoenen, gekke truien en gekke
haren. Als afsluiting van deze koude, maar kleurrijke
week, hopen we dat veel kinderen morgen verkleed naar
school komen. Hou er wel rekening mee, beste ouder(s),
dat ze warm gekleed zijn, want de coronamaatregelen
zijn nog steeds van kracht: klassen worden immers
verlucht!
Ook na de krokusvakantie blijven we in code oranje. Dit
betekent:
•

Voor het kleuteronderwijs
o

Afstand houden bij contacten tussen leerkrachten.

o

Geen afstand houden bij contacten tussen
personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.

o

Personeel draagt mondmasker als de afstand niet
kan gegarandeerd worden.

o

Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer
ze in contact komen met kleuters, ongeacht de
afstand.

•

o

Klaslokalen worden verlucht.

o

Handhygiëne wordt gerespecteerd.

Voor het lager onderwijs
o

Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.

o

Afstand houden bij contacten tussen personeel en
leerlingen.

o

Geen afstand houden tussen leerlingen.

o

Personeel draagt mondmasker als de afstand niet
kan gegarandeerd worden.

o

Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens
het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat
er voldoende afstand is tussen de leraar en de
leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere
personeelsleden).

o

Leerlingen eten ’s middags in hun klaslokaal.

o

Klaslokalen worden verlucht.

o

Handhygiëne wordt gerespecteerd.

Maar zover is het nog niet. We hebben eerst nog de
krokusvakantie te goed met hopelijk veel tijd voor onze
familie en warme gezelligheid in onze bubbel!
Fijne vakantie allemaal!
Groeten
Juf Mirella

Winterprik
Wat een verschil met vorige week. Heerlijk wieltjesdag
in het zonnetje of met juf Thérèse touwtje springen.

Deze week sneeuw en ijzel. Winterpret maar ook koude
neuzen. Daarom mogen de kinderen ’s morgens direct
naar binnen en hebben we de middagspeeltijd buiten
een kwartier ingekort.

Leerlingen die het binnen ook nog koud vinden door de
open ramen en deuren mogen een fleecedekentje
meebrengen en
gebruiken.

Carnaval
De laatste week voor de krokusvakantie staat helemaal
in het teken van carnaval. Aangezien er al zoveel is
weggevallen, gaan we deze week voor “hoe gekker, hoe
beter”.
Maandag was het gekke kousendag.

Dinsdag gekke dikke truiendag.

Woensdag gekke schoenendag.

Donderdag gaan we voor het gekste kapsel en vrijdag
verkleden we ons helemaal.

Op weg naar carnaval …
De laatste week alweer voor de volgende vakantie, het
schooljaar blijft vliegen, ook in deze coronaperiode.
Maar deze week ging niet onopgemerkt voorbij! Er
werd goed gereageerd op het mailtje van de “gekke

week”!
Maandag liepen er heel wat gekke sokken rond, soms
waren het vreemde koppeltjes (de linkersok was anders
dan de rechter), maar soms ook heel vreemde
exemplaren, leuk hoor!
Dinsdag zagen wij gekke truien verschijnen. Hier en
daar nog een verdwaalde kersttrui, maar ook weer hele
andere dingen waren te bewonderen. Werd de
kleerkast van mama geplunderd, maakte mama zelf een
knappe gekke trui? Alle soorten waren present.
Woensdag gekke schoenen en dan donderdag gekke
haren, mijn favoriet! Vorig jaar deed mijn klasje dat al
eens op eigen houtje, die foto’s vind je hier ook.
Waarschijnlijk gaat het dit keer nog veel beter zijn!
En vrijdag? All the way… In deze saaie tijd een
buitenkansje om je gekste beentje eens voor te zetten.
Laat dit zeker niet zo maar voorbijgaan!!! Wij rekenen
op een knotsgekke speelplaats en volgende week
krijgen jullie de grappigste foto’s, beloofd!
Meester Johan

Stip it: Week tegen het pesten
De
leerlingen
van het
zesde
leerjaar zijn
naar
aanleiding
van ‘De week tegen het pesten’ begonnen met zelf een
liedje te schrijven over pesten op school.
Zo willen zij als kapiteins van de dierenfamilies laten
horen dat de kinderen ook bij hen terecht kunnen als
ze een probleem hebben.

Week van de poëzie
Naomi Crispino uit 3 B heeft mooie ‘elfjes’ geschreven.
Dit zijn gedichtjes met 11 woorden.
Beloofd
Straks schijnt
De zon weer
En wordt alles terug
Beter

Denk
Iets moois
Deel je lach
Je voelt je veel
Betern en zal er nooit aan meedoen
praat erover als

Info
Lager: 1ste leerjaar en 6de leerjaar: Info i.v.m. de
eerste communie en het vormsel
Naar aanleiding van de coronamaatregelen hebben de
Vlaamse bisschoppen beslist dat de eerste communies
en de vormsels uitgesteld worden.
Kleuter en Lager
Krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met
vrijdag 19 februari 2021.

