
 

 

                  NIEUWSBRIEF 16 - Schooljaar 2021-2022 

                 School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                 JAARTHEMA : 

                            

                                                   

                                       

 

Ma. 17/01/2022 :ZWEMMEN voor 2de + 3de  leerjaar 

Di. 18/01/2022 : ZWEMMEN voor 3de KK + FLUO-dag 

Wo.19/01/2022 : FRUITDAG - de school zorgt voor fruit - Typles 

Do. 20/01/2022 : Leerlingenraad 

Vr. 21/01/2022 : ZWEMMEN voor 1ste leerjaar  

 

CORONA-INFORMATIE 

TEST- en QUARANTAINEREGELS 

Deze week werden test- en quarantaineregels door de overheid opnieuw aangepast bij een 

besmetting binnen het gezin. We communiceerden hierover ondertussen via Gimme. 

Bij een besmetting (binnen het gezin) of een vermoeden ervan of bij andere vragen mag je 

uiteraard steeds de school contacteren. We proberen dan een antwoord te bezorgen op uw 

vraag. 

 



AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE IN DE VOND + 

KABIENSTRAAT! 

Sinds deze week is de proefopstelling met het éénrichtingsverkeer in de Vond en Kabienstraat 

voorlopig niet meer van toepassing. Hoewel we zelf ervan overtuigd zijn dat het veiliger is en 

duidelijker  is voor iedereen, is het huidige éénrichtingsverkeer in de Vond en Kabienstraat 

voorlopig niet meer van toepassing. 

Het was een proefopstelling tot eind december en het gemeentebestuur wilde die opstelling 

evalueren met de buurt. Het gemeentebestuur heeft geoordeeld dat er onvoldoende draagvlak 

was bij de buurt om het permanent éénrichtingsverkeer te behouden. 

Na overleg met het gemeentebestuur werd wel afgesproken dat we samen zullen bekijken of er 

alternatieven zijn. Bedoeling blijft om:  

1. De verkeersveiligheid van onze jonge fietsertjes in de schoolomgeving te verhogen. 

2. Het terugkeren in de Kabienstraat vanuit de Vond richting de Kiosk zoveel mogelijk te 

voorkomen of alleszins te ontmoedigen. 

3. De hinder voor de buurtbewoners in de mate van het mogelijke te beperken. 

We roepen ondertussen alle (groot)ouders op toch het éénrichtingsverkeer zoals voor de 

kerstvakantie van toepassing zoveel mogelijk na te leven. Dat betekent:  

• de rijrichting in de Kabienstraat vanuit de Kiosk naar de Vond te respecteren en weg 

te  rijden via de Vond 

• niet keren met de wagen in de Kabienstraat en terugrijden richting kiosk. 

• vanuit het achterste deel van de Vond niet de Kabienstraat in rijden. 

• vanuit de Beatrijs Van Nazarethlaan de rijrichting te volgen naar de Vond toe en niet 

terug te keren richting kiosk. 

Alvast dank.  

 

 

   

 

 

 

 



 

  

LAGERE SCHOOL RAPPORT 2 

Op het einde van volgende week wordt het 2de rapport bezorgd voor de leerlingen van de 

lagere school. Via het rapport willen we zowel het kind als de ouders informeren 

betreffende de ontwikkeling en vorderingen van uw kind.   

 

FLUODAG  

Dinsdag 18 januari roepen we iedereen op om zo zichtbaar mogelijk naar school te 

komen. In deze donkere dagen is "gezien worden" enorm belangrijk. Dus laat je maar 

eens goed gaan en draag zoveel mogelijk fluo of reflecterende kleding of items.   

 

KOEKEJESMIX VOOR HET GOEDE DOEL  

                                                                             (bericht van 6de leerjaar) 

Onze zesdeklassers zetten zich vrijwillig in voor het goede doel. Ze verkopen koekjesmix-

potten. Hiermee zamelen ze geld in voor 'Sterrenkinderen', een organisatie die zich inzet 

voor ouders die vroegtijdig een kindje verloren hebben. 

Wat verkopen ze? 

Koekjesmix-potten, dit zijn glazen potten waarin alle droge ingrediënten zitten om lekkere 

chocolade koekjes te bakken. Zelf nog een ei en boter toevoegen, mengen en je bakt de 

lekkerste koekjes. De kinderen vullen deze potten zelf en leveren ze dan in februari bij 

jullie thuis af. 

Waarom? 

We leren ons zo vrijwillig inzetten en hebben samen een goed doel gekozen: 

sterrenkinderen. Samen werken, samen plannen, samen alles uittellen en bestellen, ... 

kortom: samen staan we sterk! Zo werken we aan heel wat leerplandoelen en eindtermen. 

Hoe kan je ons steunen? 

Door via deze link het formulier aan te vullen en dan je betaling in orde te brengen. 

 

https://forms.gle/5b7wMdfum%202tHAqn4A

