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NIEUWSBRIEF JANUARI  2021 

1.Covid-19 

1.1.Code oranje blijft van kracht 

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister 

Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven 

tot en met vrijdag 15 januari 2021. 

Concreet blijft onze school na de kerstvakantie tot nader order in pandemiefase 

oranje.  

Gelieve bij het brengen en ophalen van de kinderen aan de schoolpoorten én in de voor- 

en naschoolse opvang de aanwijzingen correct na te volgen. 

 

1.2.Zwemlessen gaan terug van start 

Donderdag, 7 januari 2021, mogen onze kleuters van K3A en K3B voor de eerste keer 

naar het zwembad. 

Ook het eerste en het tweede leerjaar mag terug gaan zwemmen. Er zal echter niet 

met niveaugroepen kunnen gewerkt worden, aangezien alle leerlingen in hun klasbubbel 

moeten blijven. Zij worden vrijdag, 9 januari 2021 weer ontvangen door de Geelse 

sportdienst. 

 

2.Maandpuntje januari 

Ondertussen maakten onze kinderen reeds kennis met 4 geluksvogels. Ons jaarthema 

‘Wij zijn geluksvogels’ is een echte voltreffer. Benieuwd welke vogel in januari ten tonele 

verschijnt? Wel, samen gaan we op pad met Dipper. Dipper is heel blij met zichzelf. 

Mensen die blij zijn met wie ze zijn, zijn gelukkiger.  
 
3.Midwinterfeest 

Aan creativiteit ontbreekt het bij onze ouderraad niet. 

Dit jaar wordt het Midwinterfeest volledig corona-proof georganiseerd. 

Op 23 en 24 januari 2021 zal u kunnen genieten van heerlijke warme gerechten. 

Onze ouderraad gaat een mooie samenwerking aan met het culinair team van  

Entre Deux Côtes (https://www.entredeuxcotes.com/). 

 
Meer info volgt later. 

 

4.Kriebelteam 

Het kriebelteam controleert op regelmatige basis de hoofden van onze kleuters 

en leerlingen op aanwezigheid van luisjes of neten. Vanwege de 

coronamaatregelen kunnen er momenteel geen luizencontroles door het 

kriebelteam worden uitgevoerd.  

Daarom vragen we om thuis de hoofdharen regelmatig te blijven 

controleren. Gelieve steeds de school te verwittigen indien je luisjes of neten 

ontdekt bij uw kind.  

Door een goede samenwerking kunnen we het probleem beheersbaar maken en 

verspreiding van luizen voorkomen. 

 

5.Pedagogische studiedag 

Op woensdag, 27 januari 2021, hebben onze kinderen een dagje vrij wegens onze 

pedagogische studiedag. 
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Januari 2021 

VRIJDAG 1   

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3 Einde kerstvakantie 

MAANDAG 4 Welkom nieuwe instappers! 

DINSDAG 5   

WOENSDAG 6   

DONDERDAG 7 Zwemmen 3KA+3KB      Ouderraad 20.15u 

VRIJDAG 8 Zwemmen L1 

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11   

DINSDAG 12   

WOENSDAG 13   

DONDERDAG 14   

VRIJDAG 15 Zwemmen L2  Sport Axion L3/L4 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18   

DINSDAG 19   

WOENSDAG 20   

DONDERDAG 21 Zwemmen 3KA+3KB      

VRIJDAG 22 Zwemmen L2  Sport Axion L5 

ZATERDAG 23 MIDWINTERFEEST OUDERRAAD 

ZONDAG 24 MIDWINTERFEEST OUDERRAAD 

MAANDAG 25   

DINSDAG 26   

WOENSDAG 27 Pedagogische studiedag/ Vrijaf voor de leerlingen 

DONDERDAG 28   

VRIJDAG 29 Zwemmen L2  Sport Axion L6 

ZATERDAG 30   

ZONDAG 31   

   



 


