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NIEUWSBRIEF APRIL  2021 

1.COVID-19 : extra lestijden  

Van overheidswege 

“De COVID-19 pandemie stelt grote uitdagingen aan het onderwijs in Vlaanderen. Voor 

veel leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, in het bijzonder voor de meest 

kwetsbare leerlingen, blijft deze pandemie niet zonder gevolgen wat betreft de 

leerachterstand die ze oplopen. Leerachterstand wegwerken is een absolute prioriteit 

voor ons onderwijs en een belangrijke investering in de toekomst. Om dit maximaal te 

kunnen realiseren wil de overheid scholen extra ondersteunen door het geven van 

bijkomende omkadering, de zogenaamde “bijsprong”, in de vorm van bijkomende 

lestijden. De middelen kunnen ingezet worden vanaf 3 maart tot en met 30 juni 2021.  

Voor deze maatregel is 15 miljoen euro voorzien.”  

Op onze school 

Onze lagere school kreeg 10 bijkomende lestijden aangeboden. Juf Greet kwam 

terug uit ziekteverlof. Juf Dien, de interimaris van juf Greet, bleef ondersteunen in 1A 

én 1B voor enkele lestijden. Na de paasvakantie is het verlofstelsel van juf Els ten einde 

en komt zij terug voltijds werken. Meester Jeroen neemt dan tijdens 2 namiddagen de 

taak van ondersteuning over. Zo kan juf Anja de taak van verhoogde zorg op zich 

nemen. Ook blijft zij, net als de klasleerkrachten in de klas zelf, zorg bieden qua lezen, 

spelling en rekenen. De co-teaching in het 5de en 6de leerjaar blijft behouden.  

Voor de resterende lestijden verwelkomden we een nieuwe juf namelijk juf Ruth. Zij is 

regentes L.O. en deeltijds werkzaam in het OPZ te Geel als bewegingstherapeute.  

Juf Ruth geeft al onze leerlingen van de lagere school een extra les beweging en geeft 

ook lesjes weerbaarheidstraining door middel van het Rots en Waterprogramma. Dit gaat 

om bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere 

mensen samen te spelen,  samen te werken en samen te leven. Aangezien zij enkel op 

donderdag tewerkgesteld is, komt elke klas om de beurt aan bod in een 4-wekelijks 

systeem. Zij neemt steeds de helft van de klas waardoor de klasleerkracht de andere 

leerlingen extra remediëring of les kan geven in kleinere groep. 

Ook in onze kleuterschool bieden wij voor elke kleuter de nodige zorg. De klemtoon 

blijft behouden op een klasinterne (zorg)werking via differentiatie binnen de activiteiten, 

extra aanbod in de leerhoeken en gerichte opdrachten via het doe-bordje. Daarnaast 

voorzien we, in overleg met de zorgleerkrachten en zorgcoördinator, de nodige extra 

ondersteuning individueel of in kleine groep.  

2.Sociale vaardigheden 

In ons jaarthema “wij zijn geluksvogels” belandt deze maand Nandoe in onze school. 

We zetten de klemtoon op “gezond leven dat zorgt voor gelukkigere mensen” 

door extra bewegingsmomenten in elke klas te doen. 
 

3. BEBAT- batterijen  

2021 is al een moeilijk jaar geweest .. Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven 

en organiseert van maandag 19 april tot en met vrijdag 14 mei  een Dubbele 

Puntenactie. Gedurende deze tijd krijgen we per ingezamelde kilo lege batterijen 2 

punten in plaats van 1. U mag de batterijen meegeven met uw kind of binnenbrengen 

aan ons secretariaat. Als school kunnen wij deze punten inruilen voor leuke items uit 

de Bebat webshop (didactisch materiaal, knutselgerief, sport-en spelmateriaal, …). In 

de nieuwsbrief van juni zal u een overzicht krijgen van de Bebat-aankopen voor onze 

school van dit schooljaar. Alvast een dikke dankjewel ! 
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4.Ontbijtactie 2021: dank je wel ! 

Net als voorgaande jaren zorgde onze ouderraad weer voor een luxe ontbijt. 

Bedankt aan iedereen die onze schoolwerking zo steunde op 14 maart !  
 

5. Broederlijk Delen-actie  

Naar goede gewoonte organiseren onze leerlingen van het 5de leerjaar een actie voor 

Broederlijk Delen. In deze coronatijden mocht de jaarlijkse “Koffiestop” niet doorgaan. 

Gelukkig zorgden ze voor een alternatief. Knap werk van onze leerlingen en juffen ! 

Ze telden maar liefst 404 euro via de spaarpotjes in elke klas !! Bedankt voor uw 

steun voor dit goede doel !  
 

6.Schoolfeest : zaterdag 29 mei 2021 

Ons jaarlijks schoolfeest zal niet kunnen doorgaan op de “traditionele” manier. 

We zorgden echter voor alternatieven die coronaproof kunnen doorgaan. 

1. Schoolfeest voor alle kinderen tijdens de schooluren  

Op donderdag 27 mei houden de kleuters en de kinderen van L1 “schoolfeest”. Op 

vrijdag 28 mei is vestigingsplaats 2 met de kinderen van L2 tem L6 aan de beurt. 

Alle kinderen zullen op de speelplaats in een beurtrol verschillende spelen en 

activiteiten kunnen doen zoals tijdens het traditionele schoolfeest. 

2.Take away pizza en pasta 

Op zaterdag 29 mei van 9 tot 12 uur kan u op onze school heerlijke pizza en pasta 

afhalen om thuis op te warmen. Hiervoor schakelden we de hulp in van de firma 

Baldassari uit Maasmechelen. Zij hebben jarenlange ervaring en werken reeds 

samen met een 100-tal scholen.Een bestelformulier kan u weldra op onze website 

vinden www.vbsgeta.be  

3.Wandel-en zoektocht  

Om niet enkel onze kinderen maar ook hun (groot)ouders, familieleden en andere 

sympathisanten “schoolfeest” te laten vieren, zorgden we voor een wandel-en 

zoektocht. Elk kind van onze school krijgt binnenkort de tocht via een papieren 

boekje vrijblijvend mee. Deze zal voor 5euro via de schoolrekening aangerekend 

worden. Wie deze tocht niet wenst aan te kopen, geeft deze terug mee met zijn/haar 

kind. Meerdere boekjes zijn via het secretariaat aan te kopen. Hierbij een warme 

oproep om je familieleden, vrienden en kennissen ook aan “schoolfeest-wandelen” te 

laten doen ! 

4.Tombolaverkoop 

Traditiegetrouw organiseren wij ook dit jaar een tombola met tal van prachtige 

prijzen. Tombolalootjes worden ter verkoop met onze kinderen vrijblijvend 

meegegeven. Wie deze niet wenst, kan deze terug aan de school bezorgen via de 

klasleerkracht.  

Meer info volgt in de nieuwsbrief van mei ! 
 

7. Tot slot  

Momenteel is onze school gesloten wegens opschorting van de lessen door de 

verstrengde coronamaatregelen en voorzien we enkel noodopvang voor onze kinderen. 

We hopen na de paasvakantie op maandag 19 april al onze kleuters en leerlingen weer 

gezond en wel te mogen verwelkomen ! Een deugddoende paasvakantie en fijne 

paasdagen voor jullie allen gewenst ! 
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April 

DONDERDAG 1  paaspauze 

VRIJDAG 2  paaspauze 

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5 begin paasvakantie 

DINSDAG 6   

WOENSDAG 7   

DONDERDAG 8   

VRIJDAG 9   

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11   

MAANDAG 12   

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14   

DONDERDAG 15   

VRIJDAG 16   

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18 einde paasvakantie 

MAANDAG 19 
Welkom terug en welkom aan de nieuwe kleuters  
Bewegingsjungle tijdens de gymlessen voor kleuters en L1 

DINSDAG 20 Bewegingsjungle tijdens de gymlessen voor kleuters en L1 

WOENSDAG 21   

DONDERDAG 22   

VRIJDAG 23  Zwemmen L3, L4, L5 en L6 

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25   

MAANDAG 26  Medisch SchoolToezicht door CLB voor K1+2 (geboren 2016 en 2017) 

DINSDAG 27  Medisch SchoolToezicht door CLB voor K1+2 (geboren 2016 en 2017) 

WOENSDAG 28   

DONDERDAG 29   

VRIJDAG 30   Zwemmen L3, L4, L5 en L6 
 


