
 

 

                                        NIEUWSBRIEF 17 - Schooljaar 2021-2022 

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

                                                         JAARTHEMA : 

                                              

                                                   

                                                            

 

Ma. 24/01/2022 :ZWEMMEN voor 5de +6de  leerjaar - start gezondheidsweek 

Di. 25/01/2022 : activiteiten in het kader van de gezondheidsweek 

Wo.26/01/2022 : FRUITDAG - Opa Brom letter G 

Do. 27/01/2022 : activiteiten in het kader van de gezondheidsweek 

Vr. 28/01/2022 : ZWEMMEN voor 4de leerjaar - Afsluiten gezondheidsweek: ontbijt voor de 

hele school -  onthaalmoment nieuwe kleuters  

 

 

 

Maandag starten we met onze jaarlijks terugkerende gezondheidsweek.  In elke klas staat 

gezondheid,  voeding en beweging centraal.  Het merendeel van de activiteiten of lessen 

zullen een link hebben met dit thema. Via dit thema zullen we aan heel wat 

leerplandoelstellingen werken. 

Dit jaar - in volle coronatijd - willen we echter ook de focus leggen op het mentale aspect 

van onze gezondheid, op het welbevinden en welzijn van onze kinderen én leerkrachten. 

Daarom zullen er ook enkelen activiteiten en/of lessen specifiek rond dit onderwerp 

gaan.  



Vrijdag sluiten we onze gezondheidsweek af met een ontbijt in onze klasbubbels. De 

school zorgt voor de nodige lekkere en gezonde zaken.  

   

 

CORONA-INFORMATIE 

 

Update : Omicron heeft momenteel ook onze school aardig in de greep. De voorbije week 

waren 4 leerkrachten afwezig wegens een positieve test. 

Ongeveer 20% van  onze kinderen zijn momenteel thuis (op donderdag waren dat 61 

kinderen op 318 kinderen). Het merendeel is echter thuis is o.w.v. een besmetting van 

een gezinslid. Momenteel zijn er 20 kinderen thuis die de afgelopen dagen een positieve 

test hebben afgelegd. 

We vragen alle ouders besmettingen binnen het gezin steeds te melden en de kinderen 

thuis te houden dan. Op deze manier proberen we het aantal besmettingen op school te 

beperken.  Kinderen toch naar school sturen terwijl een gezinslid besmet is, brengt de 

gezondheid van andere kinderen en onrechtstreeks ook van andere (groot)ouders in 

gevaar. 

Helaas hebben we ook één klas in quarantaine moeten zetten, nadat het aantal 

besmettingen opliepen tot meer dan 3 op één week tijd. Zo zitten onze instappertjes en de 

leerkracht van 1KA enkele dagen thuis. Als we deze klas kinderen bij het aantal 

afwezigen tellen, dan komen we aan 80 kinderen die thuis zitten. Dat is goed voor 25% 

van het totaal aantal kinderen. 

We proberen er alles aan te doen om de klassen zoveel mogelijk open te houden. In 

verschillende klassen van de lagere school wordt er momenteel zowel fysiek in de klas 

les gegeven, alsook tegelijkertijd online voor de kinderen die thuis zitten. Dit vraagt heel 

wat extra inspanningen van onze leerkrachten. Naast de voorbereiding van de gewone 

lessen in de klas, voorzien zij nu ook de kinderen thuis van een overzicht met opdrachten 

en momenten waarop ze online kunnen komen. Ze trachten ook deze kinderen zo goed 

mogelijk op te volgen en te ondersteunen. Petje af voor wat zij momenteel doen voor 

onze kinderen. Ze zetten zo onze schoolvisie meer dan ooit om in de praktijk: een school 

met een groot HART voor onze kinderen. Dankjewel ! 

 

   

 



HET LETTERWINKELTJE VAN OPA BROM 

De kleuters van juf Lotte en juf Laurien zijn gestart met het letterwinkeltje.  Op deze 

manier werken zij met en rond alle letters. 

Iedere week kondigen wij via de nieuwsbrief de letter van de week aan.  De kleuters van 

deze klassen mogen dan een voorwerp meebrengen dat begint met deze letter.   

.  

 

 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. 

We sluiten de actie af na maandag 24 januari 22. 

 

 

https://forms.gle/%20f8atfG2AxNPRuE5L7


 

HEEFT JOUW KLEUTER ZIN OM TE SPORTEN? 

Maandag 14 februari start er een nieuwe Multimovereeks (10 lessen) in Poppel in de 

sporthal na school. 

De kleuters worden op school opgehaald  om 15.45 u en ze multimoven van 16 u tot 16.45 

u, er is opvang voorzien tot 17 u. 

Multimove is voor kleuters van 2.5 tot 5 jaar oud. 

Inschrijven kan op: info@desportspeelclub.be  

 

KINDERYOGA MET YOGALIEN 

Interesse in kinderyoga?  Klik op onderstaande linken voor meer info. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/images/a10b2527-314f-f2e2-a4bf-

0d78a0670ec8.jpg 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/images/acbaf493-e501-72d2-7c81-

acc3ed79d2d4.jpg 
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