NIEUWSBRIEF 15 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992
JAARTHEMA :

20/12/21 t.e.m. 24/12/21 vervroegde sluiting school - Noodopvang na reservatie
Kerstvakantie t.e.m. 09/01/2022
Ma. 10/01/2022 :ZWEMMEN voor 5de + 6de leerjaar
Di. 11/01/2022 : geen bijzondere activiteiten
Wo.12/01/2022 : FRUITDAG Do. 13/01/2022 : Wieltjesdag
Vr. 14/01/2022 : ZWEMMEN voor 4de leerjaar

JUF MIA MET PENSIOEN
Vandaag vieren we juf Mia op onze school, corona-veilig. Het wordt vast een dag vol
leuke verrassingen.
We willen juf Mia danken voor de vele fijne jaren bij ons op De Negensprong. Trouwens
heel wat van onze huidige ouders hebben hun eerste stapjes in onze school gezet in de
klas bij juf Mia. Steeds opgewekt en met een groot HART voor al "haar kinderen" gaan we
haar zeker herinneren.
DIKKE DIKKE MERCI !

De klasopdracht van juf Mia in 3KB wordt overgenomen door juf Laurien. Zij is dit
schooljaar al aan de slag bij ons op school en liep de voorbije weken al enkele dagen
mee in de klas van juf Mia.
Dat betekent ook dat we een andere leerkracht moeten aanstellen om de huidige
opdracht van juf Laurien op te nemen. Dat zal gebeuren door een nieuwe leerkracht, Juf
Eline. Zij heeft reeds ervaring opgedaan in andere scholen, zowel dit als vorig schooljaar.
Zij zal ondermeer in 2KA (juf Martine) en in 2KC (juf Leen) één dag de taak van
klasleerkracht op zich nemen.

CORONA-INFORMATIE
EXTRA WEEK KERSTVAKANTIE + NOODOPVANG
De federale overheid besliste om in de strijd tegen de Covid pandemie, dat de kerstvakantie
2021 een week vroeger start voor het basisonderwijs. Concreet betekent dit dat de school
gesloten zal zijn vanaf maandag 20 december. Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een
zogenaamde ‘afkoelingsweek’. De overheid verwacht daarom van ouders dat men kinderen
thuis opvangt of voor een veilig alternatief zorgt.
De gezinnen die toch behoefte hadden aan noodopvang, hebben hun reservaties reeds in orde
gemaakt. Zij ontvingen ook een mail met verdere instructies. Het is niet meer mogelijk om aan te
melden voor de noodopvang.

KERSTBUNDEL
Als school hechten we veel belang aan de ontwikkeling van onze kinderen. We hadden graag
daarom nog een weekje gewoon les gegeven, maar COVID en de overheid hebben daar anders
over beslist. Omdat we van mening zijn dat onze kinderen oefen- en leermomentjes steeds
goed kunnen gebruiken, hebben alle leerkrachten een kerstbundel gemaakt voor de kinderen
van de klas. Op deze manier kunnen ze o.m. tijdens de extra week vakantie zich zinvol
bezighouden met de aangeboden opdrachten. We zouden het fijn vinden mocht iedereen
opdrachten in de kerstbundel maken. We ontvangen de kerstbundel graag ook terug op
maandag 10 januari '22. Veel oefen- en leerplezier.

CORONACIJFERS
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief kunnen we melden dat ook deze week
geen enkele klas in quarantaine is en dat er slechts 2 leerkrachten/begeleiders thuis zijn o.w.v.
corona. We zijn hiermee zeer blij en zelfs erg trots. Dat is zeker ook het positieve gevolg vanj de
volgehouden inspanningen van zowel kinderen, ouders als school in deze bijzondere en soms
moeilijke tijden. Dankjewel daarvoor. #Samentegencorona

ATTEST VOOR HET WERK
Ouders die een attest nodig hebben voor hun werk, mogen een mailtje sturen naar :
administratie@denegensprong.be
Wij bezorgen u het attest daarna digitaal.

Dank je wel aan iedereen die een kerstkrans kocht bij de ouderraad. Er zijn ongeveer 60
kransen verkocht.
Dank je wel aan de verantwoordelijken die dit prima hebben geregeld!

SCHOOLREKENINGEN VERSTUURD
Op dinsdag werden alle schoolrekeningen digitaal verstuurd of uitgedeeld. Wij rekenen
op een correcte betaling. Heeft u vragen/bedenkingen of wilt u graag een gesprekje in
verband met de betaling. Aarzel niet en maak een afspraak via
administratie@denegensprong.be of telefonisch op het nummer 014/65 56 57. We zoeken
samen naar een oplossing

KERSTFEEST IN DE KLAS ZONDER CADEAUTJES
De laatste schooldag hebben alle kinderen in onze school een kerstfeestje in de klas.
Vorig jaar kocht de school voor elk kind een cadeautje. Dit jaar is het anders, dit jaar is
het een kerstfeestje zonder cadeautjes.
WAAROM?
* Wij willen niemand 'verplichten' om te gaan shoppen in deze corona-tijden.
* Wij willen dit jaar het budget van de cadeautjes besteden aan "Pakje van je hart". Voor
veel kinderen is Kerstmis met 'pakjes' niet zo vanzelfsprekend, want 1 op 5 kinderen in ons
land leeft in armoede. Voor hen ligt er bijna nooit een cadeau onder de kerstboom en daarom
wil deze organisatie zoveel mogelijk kinderen gelukkig maken met een "Pakje van je Hart." Deze
mooie gedachte past perfect in de visie van onze school, een school met een groot hart!
Wij zijn er van overtuigd dat al onze kinderen hier op school ook zonder een cadeautje
voor zichzelf, een superleuk kerstfeestje zullen hebben.

Wij wensen jullie iets lekkers, iets gek, iets gekkers,
iets aardigs, iets liefs maar vooral iets positief!!!

Fijne vakantie ! Gezellige feestdagen ! Veel geluk en een goede gezondheid in het
nieuwe jaar !
Directie en personeel De Negensprong

