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NIEUWSBRIEF FEBRUARI  2021 

1.Covid-19 

 

1.1.Code oranje blijft van kracht ? 

 

 

1.2.Zwemlessen en sportdagen 

De sportlessen en sportdagen zijn opgeschort voor alle Geelse scholen tot de 

paasvakantie. Zwemlessen blijven wel doorgaan voor onze kinderen.  

 

1.3.Essentiële derden  

Enkel essentiële derden zoals kinesisten, medewerkers van het ondersteuningsnetwerk 

en CLB zijn momenteel toegelaten op onze school. U kan de leerkrachten telefonisch of 

via mail bereiken. In dringende gevallen (bijvoorbeeld voor het laattijdig brengen van 

zwemgerief of vergeten middageten) gelieve u aan het secretariaat of bij de directie 

te melden. Bedankt voor uw begrip en medewerking.  

Ook de kennismakingsmomenten met nieuwe peuters en ouders doen wij momenteel via 

een corona-proof alternatief en niet zoals gewoonlijk op onze school. 

 

2.Sociale vaardigheden 

Dit schooljaar kozen we voor het thema “wij zijn geluksvogels”. Al heel wat vogels 

belandden in onze school : Sporo maakte onze dromen waar, Kaketoe leerde ons 

rekening houden met een ander, Alba toonde hoe we kunnen openstaan voor elkaar, 

Kagoe liet ons opmerken en waarderen en Dipper begon het nieuwe jaar door 

zichzelf blij te tonen. Tijdens de maand februari zal vogel Hokko ons leren hoe we 

kunnen delen en iets doen voor andere mensen. 

 
3.Midwinterfeest “corona-proof” op 23 en 24 januari 

Het mindwinterfeest met drive-in, georganiseerd door onze ouderraad, was met hulp van 

Entre Deux Côtes een groot succes ! U haalde massaal lekkere maaltijden af waardoor u 

onze school financieel steunde. Van harte bedankt daarvoor maar ook een dikke dank 

je wel aan alle medewerkers en helpers, aan onze ouderraad en het culinair team van 

Entre Deux Côtes ! 

 

 

 

 

4.Ter opfrissing … 

Ondanks deze aanhoudende moeilijke tijden, gelieve ook nu rekening te houden met 

volgende afspraken op onze school : 

-wees op tijd op school :  de poort gaat open om 8.15 uur, de laatste schoolbel gaat 

om 8.30 uur zodat de lessen en activiteiten kunnen starten om 8.35u. 

-houd rekening met ons gezondheids-en afvalarmbeleid :  

 *geen koeken met chocolade noch snacks 

 *koeken en fruit, voor onze kleuters geschild, in een doosje (geen verpakkingen)  

 *woensdag = enkel fruit als tussendoortje 

 *geen brik of blik : een goed hersluitbare drinkbus of fles met enkel water  

-gelieve alle spullen (zoals koekendoosje, sjaal, handschoenen) van uw kind te merken 

met zijn/haar naam of kenteken  
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5. Brief van het carnavalteam 

Volgende week tellen we af naar carnaval met een knotsgekke week!  

Kleuters, leerlingen van de lagere school, juffen en meesters. Ja, zelfs ouders kunnen 

zich eens lekker laten gaan en hun bengels in stijl brengen en ophalen. 

Wees creatief! Probeer zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. 

Het is de bedoeling dat iedereen elke dag op een originele manier naar school komt in 

het thema van de dag: 

Maandag, 8 februari: GEKKE tvdag 

Dinsdag, 9 februari: GEKKE glitterdag  

Woensdag, 10 februari: GEKKE schoenendag 

Donderdag, 11 februari: GEKKE atletendag  

Vrijdag, 12 februari:  GEKKEdag Je mag in de namiddag je echte 

carnavalspak aantrekken! We komen in gewone kleren naar school. 

Confetti’s, slingers, spuitbussen en dergelijke zijn niet toegelaten. 
 

Geen inspiratie? Het hoeft helemaal geen geld te kosten om mee te doen, want met 

kosteloos  materiaal en een dosis fantasie kan je heel wat bereiken. Hierbij enkele tips : 

GEKKE tvdag (maandag) 

Trek je kleedje van K3 aan, een Marc Van Ranst-trui, jumpsuit van Caro, een 

bumbahoed of het brilletje van Doortje…  

GEKKE glitterdag (dinsdag) 

Nog glitterstiften liggen? Maak een kroon en versier hem zoals jij wil! 

Denk  ook aan glitterschmink, hoedjes, rekjes, trui met pailletten, 

flitsende oorbellen… let it shine! 

GEKKE schoenendag (woensdag) 

Met je laarzen naar school, knalrode veters in je schoenen, op papa’s pantoffels, 2 

verschillende schoenen aan of geef een paar oude schoenen grappige gezichtjes… 

 

 

 

GEKKE atletendag (donderdag) 

Kom in je sportoutfit, met een duikbril op, een zweetband in je haar of dat coole 

trainingspak van broer of zus. 

We wensen al onze kinderen, leerkrachten en ouders veel plezier ! Alaaf! 

Groetjes van het carnavalteam  

 



  

Februari 2021 
MAANDAG 1 welkom nieuwe kleuters ! 

medisch schooltoezicht L1 

DINSDAG 2 vervolg medisch schooltoezicht L1 

WOENSDAG 3  

DONDERDAG 4 Zwemmen K3 

VRIJDAG 5 Zwemmen L1 en L2 
Sport in Axion L3 en L4 

ZATERDAG 6  

ZONDAG 7 Instapviering eerste communie (afgelast wegens 
coronamaatregelen) 

MAANDAG 8 Sportdag in Axion L3 en L4  
START GEKKE WEEK met gekke tv-dag  

DINSDAG 9 gekke glitterdag 
20 uur schoolraad (online)  

WOENSDAG 10 gekke schoenendag 

DONDERDAG 11 gekke atletendag  

VRIJDAG 12 CARNAVAL (namiddag) 

ZATERDAG 13  

ZONDAG 14  

MAANDAG 15 begin krokusvakantie 

DINSDAG 16  

WOENSDAG 17  

DONDERDAG 18  

VRIJDAG 19  

ZATERDAG 20  

ZONDAG 21 einde krokusvakantie 

MAANDAG 22 welkom terug en welkom aan de nieuwe kleuters ! 

DINSDAG 23  

WOENSDAG 24  

DONDERDAG 25 Zwemmen K3 (voormiddag) 

VRIJDAG 26 Sport in Axion L5 en L6  

ZATERDAG 27  

ZONDAG 28  

 

 


