
  

 

 

BELANGRIJKE DATA in JANUARI 

ZA 19/12 TOT EN MET ZO 3/01 Kerstvakantie 

MAANDAG 4 JANUARI Welkom aan de nieuwe instappers! 

WOENSDAG 20 JANUARI 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = 

GEEN SCHOOL 

VRIJDAG 22 JANUARI Rapport 2 

DINSDAG 26 JANUARI Oudercomitévergadering 20.00u 

VRIJDAG 29 JANUARI FACULTATIEVE VERLOFDAG 
 

 

 

 

MAANDAG 4 JANUARI INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS 

Op maandag 4 januari verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze 

school. Het is dan immers de tweede instapdag van dit schooljaar. De 

volgende datum om opnieuw in te stappen is op maandag 1 februari 2021.   

 

 

 

 

UPDATE CORONA 

Op maandag 4 januari start het 2e trimester.  Jammer genoeg dienen we 

voorlopig kleurencode ‘oranje’ aan te houden.  
Waarom is een verlenging van code oranje nodig? 

• CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar 

bronnen vooral buiten de school liggen. Als besmettingen in de brede 

maatschappij nog talrijk zijn, raken onvermijdelijk ook personeelsleden 

en leerlingen besmet. 

• Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is 

volgens virologen een verlenging van de huidige maatregelen in 

onderwijs nodig, ook na de 14-daagse time-outperiode die de 

kerstvakantie met zich meebrengt.  

• Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. 

Hoe dan ook is het cruciaal dat we tijdens de vakantie met z’n 

allen de regels volhouden!  De periode tussen de herfstvakantie en 

de kerstvakantie is met bijzonder weinig besmettingen verlopen hier 

op school.  Wij willen iedereen dan ook van harte bedanken voor de 

geleverde inspanningen!  Volhouden is de boodschap!! 

Samen staan we sterk! 

• Alles blijft aldus voorlopig hetzelfde.  Er is slechts 1 wijziging: 
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2021 

 

 

 

 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=d391c90ea2&e=64b581ae00
http://www.google.be/imgres?q=instapdag+eendjes&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=495&tbm=isch&tbnid=d-P3cupT7jqF-M:&imgrefurl=http://www.bloggen.be/kleuternieuws/archief.php?ID=252115&docid=2goDoqpqLVBfkM&imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/1423/dyn004_original_479_472_gif_2604217_5374e923a85d8503af4406124f0069c8.gif&w=479&h=472&ei=qbNyT_PSFIKXOtTOhcwO&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=117853373248869393703&page=2&tbnh=139&tbnw=142&start=12&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:12&tx=82&ty=68


- Het schoolzwemmen is ondertussen terug opgestart! 

• In bijlage vinden jullie de nieuwe beslisbomen die gehanteerd worden 

door CLB.  

• Ouders en kinderen die toch op reis zouden gaan, willen wij vragen de 

regels (opgelegd door de overheid) strikt na te leven en de school op 

de hoogte te brengen indien nodig. 

• Dancing team Annuncia kan voorlopig nog niet terug opstarten.  

Hopelijk komt er na 15 januari goed nieuws! We houden jullie op de 

hoogte. 

 

 

 

 

29 JANUARI = PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 2 

Elke school mag enkele halve dagen per schooljaar inrichten om samen met 

de leerkrachten een studiedag te houden.  We brengen jullie graag op de 

hoogte van onze thema’s: 

Studiedag oktober = Verbindend schoolklimaat: Waarden en normen 

Studiedag januari =  

KS: Meespelen in de kleuterklas 

LS: Differentiatie en verschillende vormen van co-teaching 

Studiedag maart =  De 7 eigenschappen van effectief leiderschap (happy 

kids) en zelfzorg 

Studiedag mei = Opvolging prioriteiten 

 

 

 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Aan de inkom van de school kan u de verloren voorwerpen terugvinden.  Heel 

graag nog eens goed nakijken a.u.b!  Tijdens de vakantie wordt immers alles 

opgeruimd.  Het gerief dat we dan nog overhouden en er nog goed uitziet 

schenken we aan een goed doel. 

. 

 

 

Verwen jezelf en elkaar 

Van harte dank voor jullie steun bij onze:  

‘Verwen jezelf en elkaar – actie!’ 
 

Er werd verkocht: 

• 1528 flessen  

• 120 biopakketten  

• 100 verwenpakketten verkocht  



 

Dat maakt een winst van   4187,64 euro, waar we uiteraard heel erg blij mee 

zijn! 

Ook van harte dank aan alle helpende handen vanuit het 

oudercomité en vrijwilligers!!!!! 

  
 

 

 

CO2 meters op school 

De gemeente Ranst kocht voor alle scholen op grondgebied Ranst CO2-

meters aan om gezonde lucht op peil te houden.  In tijden van corona blijkt 

eens te meer het belang van een gezonde binnenlucht en goede ventilatie. De 

gemeente wil mee zorgen voor een goede luchtkwaliteit in alle klaslokalen. 

Alvast van harte dank aan de gemeente! 

 

 

Ook onze feestdagen zullen er anders uitzien dan gewoonlijk.  Maak er 

desondanks toch fijne, sfeervolle en gezellige feestdagen van in je eigen bubbel!  

We wensen jullie ook alvast een geweldig 2021 toe!! 

Het schoolteam 

 

 

 


