
  

 

 

BELANGRIJKE DATA IN FEBRUARI 

MAANDAG 1 FEBRUARI Welkom aan de nieuwe instappers! 

WOENSDAG 3 FEBRUARI Schoolraad 19u30(online) 

MAANDAG 8 FEBRUARI 
Start inschrijvingsperiode broers en 

zussen en kinderen van personeel! 

DINSDAG 9 FEBRUARI Dikke truiendag 

ZATERDAG 13 FEBRUARI TOT 

ZONDAG 21 FEBRUARI 

Krokusvakantie 

MAANDAG 22 FEBRUARI 
Welkom aan nieuwe instappers! 

Inschrijven oudercontact lagere school! 

MAANDAG 1 MAART 
Start inschrijvingen nieuwe kleuters 

en leerlingen! 

 

 

 

 

MAANDAG 1/02 EN 22/02 INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS 

Op maandag 1 februari en op maandag 22 februari verwelkomen we weer 

enkele nieuwe kleuters op onze school. De volgende datum om opnieuw in te 

stappen is op maandag 19 april. 

 

 

 

 

UPDATE CORONA 

Gevolgen van nieuwe teststrategie  

 

Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie:  

• Hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na 

identificatie en op het einde van de quarantaine;  

• De duur van isolatie voor bevestigde COVID-situaties in 

thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen;  

• Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle 

leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere school die in de 

klas naast een besmette leerling zaten, voortaan als hoog 

risicocontact beschouwd worden.  

• Leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 

basisonderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een 

leerling of leraar van de (klas)groep besmet is en in isolatie of 

in quarantaine moet.  We brengen de ouders van 5 en 6 steeds via 

het ouderplatform op de hoogte indien dit nodig zou zijn.   
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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


 

In bijlage kan u opnieuw de aangepaste beslisbomen terugvinden. 

 

Gevolgen van corona op onze school: 

• Alle maatregelen die nodig zijn binnen kleurencode oranje blijven 

voorlopig nog behouden. 

• Het bedelen van soep gaat tijdelijk niet door tot aan de krokusvakantie. 

• De leerlingen spelen tot aan de krokusvakantie terug in klasbubbels 

tijdens de speeltijden. 

• Het zwemmen werd tijdelijk opgeschort tot aan de krokusvakantie. 

• De krokusvakantie wordt niet verlengd.  (zie data bovenaan) 

 

 

FLYERS INKOMHAL 

In onze inkomhal aan de Gasthuisstraat kan u folders terugvinden omtrent 

allerlei activiteiten en vakantiekampen.   

 

 

 

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. 

. 

 

 

Informatie omtrent inschrijvingen 

 Omwille van Covid 19 werd onze opendeurdag(6 februari 2021) 

geannuleerd en zijn we genoodzaakt de inschrijvingsprocedure aan te 

passen aan de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel 

bevinden. 

 

Wij voorzien daarom een digitaal alternatief!   

 

Binnenkort kan u via de website van de school een QR-code terugvinden 

waarmee u een filmpje kan bekijken dat héél wat informatie geeft over 

onze school!  Er zullen ook affiches uithangen alsook flyers uitgedeeld 

worden waarop u de QR-codes kan terugvinden. 

 

Iedereen is aldus van harte welkom op onze digitale kijkdag!!!  



  

Verloop: 

Alle broers en zussen en kinderen van personeel kunnen vanaf 8 

februari tot en met 22 februari inschrijven. (= voorrangsperiode).  Via het 

ouderplatform ontvangt u op 5 februari een brief waarop aangeduid kan 

worden of u een broertje of zusje wenst in te schrijven.  Op basis daarvan 

geven wij vervolgens de inschrijvingspapieren mee die u thuis kan invullen.  U 

komt de ingevulde inschrijvingspapieren best zelf afgeven aan het 

secretariaat.  Een kopie van de paspoorten is niet nodig.  Wij vragen beleefd 

om even tijd te nemen om dit formulier in een duidelijk handschrift in te 

vullen.  

 

Alle kinderen uit de 3e kleuterklas die volgend schooljaar de overstap 

maken naar het eerste leerjaar krijgen op vrijdag 5 februari een map mee 

naar huis met daarin informatie over het eerste leerjaar.  Via het 

ouderplatform ontvangen jullie op die dag een invulformulier.  De kinderen 

van de 3e kleuterklas stromen automatisch door naar het eerste leerjaar.  Met 

het invulformulier bevestigt u de inschrijving (of duidt u eventueel aan dat u 

voor een andere school kiest).  Het geeft ons informatie over hoeveel 

leerlingen we mogen verwachten in het eerste leerjaar.  

 

Alle andere kinderen (= nieuwe instappers, nieuwe kleuters, nieuwe kinderen 

voor de lagere school)  kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart.  U 

maakt telefonisch een afspraak (03/485.54.58)  in de week van 22 februari. 

(ook indien de krokusvakantie door de overheid verlengd wordt, omwille van 

het coronavirus, blijven wij telefonisch bereikbaar)  

U zal vervolgens een dag en uur toegewezen krijgen dat buiten de schooluren 

valt.  U kan dan genieten van een korte rondleiding om kennis te maken met 

onze school. We voorzien ongeveer een halfuurtje per inschrijving.  

 

De capaciteit alsook het aantal vrije plaatsen kan u terugvinden op onze 

website onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ vanaf 22 februari.  
 

Met vriendelijke groeten, 

Het schoolteam 

 


