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Beste ouder
De krokusvakantie is aangebroken en we blikken met
deze nieuwsbrief vooruit op een volgende periode.
Die van de la la la lente, met zonnige dagen, warmte,
veel buitenspeeltijd en minder corona-perikelen. Na de
vakantie start onze laatste en derde instapklas op. We
verwelkomen weer heel wat stoere peuters die hun
eerste stapjes zetten in onze grote en warme school!
Ondertussen is zo goed als iedereen overgeschakeld
naar parentcom. Hopelijk beleven jullie er evenveel
Onze
nieuwsbrief
krijg je om
de twee
in je mailbox
via parentcom.
plezier
aan zoals
wij
dat maanden
ook doen.
Eenvoudige
en
duidelijke communicatie TROEF! In de nieuwsbrief
verneem je nog enkele goede tips.
Fijne vakantie lieve leerlingen, we starten terug op
maandag 7 maart!
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Oudercontacten - februari en maart
De ouders van het 6de leerjaar hebben al een oudercontact gehad om over de studiekeuze te spreken en om
de BASO-fiche verder aan te vullen.
De leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school tot en met het 5 de leerjaar zullen na de
krokusvakantie (7/03) een uitnodiging versturen voor het oudercontact van 22 maart. Zoals elk schooljaar
is het oudercontact van maart op vraag van de leerkracht, niet iedereen zal dus een uitnodiging krijgen. Mocht
u geen uitnodiging ontvangen hebben en u wil toch graag een afspraak, kan u die alsnog maken via
parentcom – planner vanaf 09/03.

Update corona

Voor het onderwijs werd er een specifieke barometer opgesteld. Elke kleurencode is gekoppeld aan enkele
maatregelen die uit voorzorg worden genomen om clusterbesmettingen tegen te gaan.
Voorlopig situeren we ons in code oranje. In code groen verloopt de schoolorganisatie terug normaal.
Wat betekent dit nu concreet voor onze leerlingen en de school?
-

Leerlingen hoeven geen mondmasker meer te gebruiken.

-

Leerlingen in de lagere school krijgen een vaste plaats in de klas.

-

We kunnen weer op uitstap of gaan zwemmen of naar het theater gaan.

-

Meerdaagse uitstappen zijn toegelaten.

-

De klasgroepen houden we maximaal gescheiden in grotere ruimtes tijdens de middagpauze en
nabewaking.

-

We blijven inzetten op hand- en hoesthygiëne. We ventileren continue a.d.h.v. CO2 meters.

Save the date – Schoolfeest Circus
Op zaterdag 14 mei houden we na twee jaar ons schoolfeest en deze keer met superveel knaldrang! We
hopen dat de coronabarometer ondertussen op oranje, geel of groen staat waardoor we jong en oud mogen
ontvangen voor een namiddag met hoog showgehalte en veel spelplezier. Inschrijvingen voor spel –, dranken eetkaarten zullen na de paasvakantie georganiseerd worden.
Noteer deze datum met stip in jullie agenda!

Onderzoek in de kleuterschool door de KU – Leuven
In onze eerste kleuterklassen neemt een onderzoeksteam van de universiteit KU-Leuven een onderzoek af
naar hoe prentenboeken de wiskundige ontwikkeling bij jonge kleuters kan stimuleren.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:
- Een aantal taakjes over wiskunde en taal die individueel bij de kindjes worden afgenomen op verschillende
momenten.
- Het voorlezen van prentenboekjes met wiskundige inhouden in kleine groepjes van +- 4 kindjes op
verschillende momenten.
Testen van wiskundige begrippen en rekentaal om effect te meten.
Voordelen bij deelname:
Na afloop van het onderzoek krijgt elke leerkracht een informatiefolder over de resultaten van het onderzoek,
aangevuld met tips om aan de slag te gaan met prentenboeken ter stimulering van de ontwikkeling van de
kinderen. Leerkrachten krijgen extra informatie over de wiskunde- en taalvaardigheden van de deelnemende
kinderen uit hun klas (rapportering op klasniveau), met mogelijkheid tot aanvullende mondelinge toelichting.

Topics van parentcom
Tijdlijn instellen
U kan zelf kiezen hoe de app eruitziet. Hieronder ziet u de twee opties
Optie 1: beginscherm met keuzeblokjes

Optie 2: Tijdlijn overzicht

Tik op het tandwiel
bovenaan links in de app. Vervolgens kiest u bij instellingen de 4de keuzeoptie
‘tijdlijn’. Daar kan u tijdlijn in-of uitschakelen.
Oudercontacten
Binnenkort zijn het weer oudercontacten. Vanaf nu zullen de oudercontacten ingepland worden via
Parentcom. In de week van 7 maart krijgt u een mailtje van de klasjuf, vervolgens kan u het blokje
oudercontact aantikken en een moment kiezen dat voor jullie past.

Belangrijke data
▪

28/02/2022 – 04/03/2022

krokusvakantie

maart 2022
▪
▪

14/03/2022
17/03/2022

pedagogische studiedag
rapport 3

▪

22/03/2022

oudercontact KS en L1 tot L5 15.45 uur – 20.00 uur

▪

25/03/2022

pedagogische studiedag

april 2022
▪

04/04/2022 – 18/04/2022

paasvakantie

mei 2022
▪

02/05/2022 – 06/05/2022

bosklassen L5

▪

14/05/2022

schoolfeest Circus

▪

25/05/2022

facultatieve verlofdag – geen school

▪

26/05/2022 – 29/05/2022

Hemelvaartweekend

juni 2022
▪

06/06/2022

Pinkstermaandag – geen school

▪

13/06/2022 – 14/06/2022

bosklassen K3

▪

30/06/2022

rapport 4

