
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 16: 20 januari 2022 

 
 



Beste ouder(s) 

 

Hoe trots kan je als directeur zijn op je “schooltje”? Wij zijn 

alleszins supertrots. De leerlingen en de ouders van onze school 

gaven deze week nog maar eens het voorbeeld over hoe je kan 

omgaan met het rare ding dat Corona is. Bij ons zorgt de 

vaccinatiecampagne helemaal niet voor verdeeldheid. Wij 

respecteren elkaars mening gewoonweg.  

Bij de eerste spuitjes die maandagmorgen gezet werden, was 

het voor de kinderen heel even spannend. Maar ook op die 

dametjes van het vierde mogen wij fier zijn. Zonder ook maar 

één kik te geven lieten zij zich als eersten prikken. Dromen zij 

misschien al van een festivalzomer? Even later kwamen de 

andere leerlingen ook zonder problemen of traantjes aan de 

beurt! Zelfs bij de kleuters verliep dit heel vlot. 

Knap werk, van de ouders, maar ook van onze leerlingen. 

 

De regelgeving rond Corona en de bijhorende quarantaines is 

heel onduidelijk en verandert vaak. Daarom hebben wij graag dat 

je het even meldt, als er iets is. Dan zoeken wij het verder uit 

en proberen wij de gepaste maatregelen te treffen. Als wij goed 

blijven samenwerken, hebben wij er het minste last van!  

Wij rekenen op jullie en jullie kunnen op ons rekenen. 

Verder zouden wij ook nog willen vragen om goed met de 

mondmaskers om te gaan. Een hele dag met hetzelfde 

mondmasker is niet aangenaam, zorg er daarom voor dat uw kind 

er een paar bij heeft. Dit is ook gemakkelijk als er eentje stuk 

zou gaan. 

 

Ondertussen is er een zesde leerkracht in quarantaine, maar 

voorlopig kunnen wij de werking voor de klassen nog vrij vlot 



gaande houden dankzij wat interne verschuivingen. Wij hopen 

dat wij dit kunnen aanhouden. De eerste leerkrachten zijn al 

bijna uit quarantaine, gelukkig. Er is natuurlijk wel extra 

werkdruk, maar dat nemen wij er graag bij om de klassen op te 

kunnen houden. 

Bij de kinderen vallen de besmettingen op dit moment ook nog 

mee, er is nog geen enkele klas die dicht bij een sluiting is. 

Afwachten en blijven hopen dat het vlot verloopt. 

 

Op dinsdag waren de leerlingen van het derde en het vierde aan 

de beurt om in de gemakkelijke stoelen van het Casino naar een 

theaterstuk te gaan kijken. Dat dachten ze toch, maar dat liep 

even anders want twee van hen werden uit het publiek gehaald 

en op het podium gezet. Raouane en Liviana deden dat super, kijk 

hier maar eens naar! 

Theatervoorstelling 
 

In de klassen van de oudste kleuters werd er vandaag druk 

geknutseld. De kleuters bouwden zowaar een raket. Vertrekken 

ze binnenkort naar de ruimte? Gaan ze onderzoeken of er leven 

is op Pluto? Kan je dansen op de maan?       

Wij zullen het gaan vragen en laten het jullie volgende week 

graag weten! Binnen het thema ruimte gaan de klassen van juf 

Karen, juf Gina en juf Marleen woensdag ook nog eens op bezoek 

in de Cosmodroom in Genk. 

 

Nog even meegeven dat de eerste inschrijvingen in 

voorrangsperiode voor broertjes en zusjes binnengekomen zijn. 

Toch ook goed nieuws in deze “slechtnieuws” periode! 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan  

http://176.62.136.57/photo/#!Albums/album_323032312d32303232/album_323032312d323032322f616c67656d65656e/album_323032312d323032322f616c67656d65656e2f74686561746572766f6f727374656c6c696e6720506f6e67


Info 

 

Maandag 24 januari 2022 

Tweede zwembeurt voor de klassen 4a (juf Renilde), 2b (juf 

Elke) en 5 (meester Marc).  

 

Woensdag 26 januari 2022 

Uitstap naar de Cosmodroom voor de klassen k5 (juf Karen) en 

k4-5 (juf Gina/Marleen) 

 

 



 
 

 


