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Nieuwsbrief januari 2022
1. December: een terugblik.
•

•

•

Sinterklaas en zijn Pieten kwamen ondanks Corona toch langs op onze school.
Geen groot traditioneel feest in de turnzaal (Stationsstraat) of polyvalante ruimte
(Vlindertuin) maar we ontvingen Sinterklaas buiten op de speelplaats (kleuters) of in elke
klas apart (lagere school).
Alle kinderen werden door de Sint getrakteerd op allerlei lekkers en enkele cadeautjes.
We danken iedereen voor de geleverde bijdrage voor de feestpakketten ten voordele van
de buurtwinkel.
“Onze jufkes” (leerkrachten levensbeschouwing) werkten een 3de editie uit die helemaal
Coronaproof was. Er werden 64 pakketten met levensmiddelen en hygiëne artikelen
samengesteld.
Het geeft ons een warm gevoel mensen te hebben kunnen helpen die het moeilijker
hebben.
Voor de laatste schooldag van 2021 konden de kinderen van de lagere school en de
kleuters van ‘De Tovertrein’ genieten van een heerlijke koffiekoek.
maakte er in zijn klasje een gezellige laatste schooldag van.
De kleuters van ‘De Vlindertuin ‘sloten traditiegetrouw het jaar af met een receptie.

2. Wensen voor 2022!

3. Corona maatregelen
De maatregelen die zullen opgelegd worden voor na de herfstvakantie zullen in een extra
nieuwsbrief gecommuniceerd worden rond 8 januari.

4. Instapmoment kleuters / nieuwe kinderen
Op 10/1 is er alweer een nieuw instapmoment voor kleutertjes.
Met een klein hartje zullen mama en/of papa die dag hun kleine hartendief voor het eerst
naar school brengen. De juffen doen er echter alles aan opdat ze zich zo snel mogelijk thuis
voelen in hun klasje. We wensen deze kindjes een fijne start toe in onze school.

5. OPEN KLEUTERKLASDAG: 12 januari
Normaal gezien stond er op woensdag 12 januari een open kleuterklasdag gepland.
Omwille van de onduidelijkheid van de maatregelen na de kerstvakantie zullen we hierover
nog apart communiceren.

6. Opstart warme maaltijden
Vanaf donderdag 13 januari worden er opnieuw warme maaltijden aangeboden (als de
maatregelen het toelaten).
Gelieve het invulstrookje dat u maandag 10 januari mee naar huis krijgt, speodig in te vullen.

7. Oog voor lekkers: 10 extra weken fruit: PERIODE 2
Vanaf januari starten we aan onze 2de reeks van 10 weken gratis fruit via ‘oog voor lekkers’.
Elke maandag krijgt uw kind een stuk fruit aangebonden. Er moet dus zelf niets meegebracht
worden voor het tussendoortje in de voormiddag. Omdat de porties vaak zo groot zijn,
kunnen we ook dinsdag nog heel wat mondjes vullen.
Onderaan kan u het overzicht vinden.
8. Wondere Winterwandeling: 22 januari
We kijken uit naar de eerste Wondere Winterwandeling georganiseerd door het COC.
Jullie hebben je massaal ingeschreven voor deze wandeling die op een coronaveilige manier
zal kunnen plaatsvinden.
Zijn jullie ook zo nieuwsgierig naar wat er allemaal te beleven is onderweg?
9. Pedagogische studiedag: woensdag 19 januari
Woensdag werken we met het schoolteam aan een pedagogisch thema.
Gie Deboutte ondersteunt ons bij de verdere uitbouw van onze speelplaatswerking.

10.Rapport 2 + Talentenster
Op donderdag 27 januari krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport.
Zoals afgesproken vragen we elke rapportperiode aan iemand anders om de talenten van
jouw kind te laten verwoorden.
Bij dit kerstrapport is het de beurt aan een “persoon naar keuze”.
Ik geef jullie alvast enkele mogelijkheden: de buurman/buurvrouw, een goede vriend van de
familie, een tante of nonkel, een broer of zus, een oma of opa, …

11.BELANGRIJK: facturatie
< Het opmaken van de facturen gebeurt door het secretariaat van de school, echter het
afpunten van de betalingen gebeurt op de financiële dienst van de gemeente.
Indien u na een eerste herinnering de rekening niet betaalt, dan zal er bij een tweede
herinnering een kost van 15 EUR aangerekend worden.
Indien u een fout zou ontdekken op de aanrekening, gelieve de school hier dan zo spoedig
mogelijk van op de hoogte te brengen.
< In alle gemeentelijke basisscholen werd er samen met het schoolbestuur beslist om de
aanrekening van sport- en bosklassen toch te laten starten (4 schijven van 35 EUR). Mocht de
meerdaagse uitstap omwille van Corona toch niet doorgaan, dan wordt dit bedrag
teruggestort.

12.Overgangsmoment 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar
Zoals gebruikelijk starten we in januari met het eerste overgangsmoment voor onze
kinderen uit de 3de kleuterklas. Samen met de juffen en de kinderen van het 1ste leerjaar
zullen er activiteiten zijn voor onze kinderen van de 3de kleuterklas.

Door deze activiteiten kunnen de kinderen wennen aan en zich voor te bereiden op hun
overstap naar het eerste leerjaar in ‘de grote gele school’.
Welke activiteiten er nog kunnen doorgaan omwille van Corona zullen we tijdens de
vakantie verder bekijken.
We houden jullie op de hoogte!
13.CO2 metingen in alle klassen
Voor elke klas werd er een CO2 meter besteld. Deze zullen vermoedelijk na de kerstvakantie
toekomen en gebruikt worden.
De leerkrachten kunnen zo nakijken of ze met de genomen maatregelen van ventileren en
verluchten onder de 900 mg CO2 blijven

14. Opnieuw opstart ZWEMMEN
Na de kerstvakantie zullen de zwemlessen opnieuw opgestart worden als de maatregelen
ondertussen niet opnieuw verstrengen.

15. Projectdag gezonde voeding
Op woensdag 25 januari houden we een projectdag rond gezonde voeding.
Meer info volgt.
16. Aanmelden: voorinschrijvingsperiode.
Net zoals vorig jaar werken alle Londerzeelse scholen met een procedure van aanmelden
om uw kind in te schrijven in een school.
Alle kinderen van 2019 die reeds een broer of zus op onze school hebben, of broers of
zussen die de overstap naar onze school willen maken, krijgen de kans om tussen 1 februari
en 14 februari hun PAPIEREN inschrijving in orde te brengen. Indien u dit niet doet, vervalt
uw recht op voorinschrijving!
De overige plaatsen worden vanaf 2 maart open gesteld = via digitaal aanmelden.

17. Belangrijke data in januari op een rijtje:
20/12-9/1
19/1

Kerstvakantie
Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

22/1

Wondere Winterwandeling

26/1
27/1

Projectdag gezonde voeding
RAPPORT 2

31/1

Dag van de directie

20/2

OPENDEURDAG voor iedereen!!!

NOOT: Er is GEEN studiebegeleiding op dinsdag 25 januari wegens personeelsvergadering.

