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Dag beste ouders
Bij de start van het nieuwe jaar wens ik iedereen meer dan ooit een goede gezondheid toe.
Het was weerom een start in corona-modus. Ik zag maandagmorgen veel blije gezichten.
Sommige kinderen heb ik jammer genoeg de toegang tot de school moeten weigeren. Zij
moeten eerst hun quarantaine uitzitten en zich laten testen. We gaan ze maandag met open
armen ontvangen.
Gelukkig is de overgrote meerderheid van de kinderen op een veilige manier kunnen starten
en de kinderen begrepen zeer goed dat eerder gemaakte afspraken blijven gelden.
Vriendelijke groet
Ronny Das
Vervallen in oude gewoonten…
- Afzetten van je kind(eren): maak ’s morgens het afscheid kort en verlaat de school onmiddellijk. Zo
volg je de coronavoorschriften en maak je het afscheid voor jouw kind gemakkelijker.
- Drukte op de parking: alternatieven worden nog te weinig gebruikt. Kom in de mate van het
mogelijke te voet of met de fiets. Wie de auto parkeert op de parking van het ‘groot college’ (Koningin
Astridlaan 33) wandelt in tijd minder lang door de tuin dan wanneer je aanschuift in de file. Meer
hoffelijkheid van de bestuurders zou sommige problemen ook oplossen.
Foto’s maken
Sommige ouders maken foto’s van de spelende kinderen en plaatsen die op sociale media. Dit mogen
we niet toelaten omwille van de wet op de privacy omdat andere ouders uitdrukkelijk gevraagd hebben
geen foto’s van hun kind online te zetten.
Aanmelden in inschrijven voor schooljaar 2021-2022
Als je kind al in onze school zit, hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven.
Heb je al een kind op onze basisschool (kleuter of lager)? Dan hebben broers en zussen voorrang op
onze school. Ze moeten zich niet online aanmelden maar moeten zich inschrijven tussen 25 januari en
12 februari 2021. Je kan hiervoor een afspraak maken via juf Hanne.
Ken je familie of kennissen die interesse hebben in onze school? Dan moeten zij zich aanmelden op
www.kiesjouwschool.be tussen 1 maart en 26 maart 16.00 uur en daar onze school als voorkeurschool
aanduiden. Meer info vind je in bijlage.
Bonte-kleuren-run
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Met de opbrengst van de sponsorloop, meer dan 5000 euro,
heeft Tine Mariën 30 Turnhoutse gezinnen zeer gelukkig kunnen
maken. Ze maakte 30 kerstpakketten met allerlei leuke dingen,
zoals verzorgingsproducten, snoepjes, huishoudelijke
producten...
Dank jullie allemaal nogmaals omdat jullie samen zo jullie best
gedaan hebben. Onze school heeft echt een groot en warm
hart voor iedereen!

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week namen we de tijd om in onze 3 klassen terug te
wennen aan het vaste schoolritme. We werkten niet rond een vast thema maar deden allerlei
verschillende activiteiten in onze klassen. Ook Biba en Loeba kwamen weer een nieuwe beweging
aanleren. We oefenen de volgende weken om 10 tellen lang met onze ogen dicht, voeten naast elkaar
en armen naast de benen te staan. Laat je kleuter dit gerust thuis ook maar eens oefenen. Donderdag
gingen we ook weer kijken naar Tik Tak.
In de Eendjesklas mochten we 8 nieuwe vriendjes verwelkomen. En wat hebben ze dat al super gedaan!
Vanaf volgende week mogen de nieuwe instappers ’s morgens meteen naar de speelplaats gebracht
worden. Maandag zal juf Caroline ze daar vanaf 8.25 uur verwelkomen (of juf Nadine als je al wat
vroeger komt).
* Muizen- & Berenklas: Eerst en vooral de beste wensen. Hopelijk wordt dit jaar een jaar met nieuwe
hoop, nieuwe ontmoetingen en vooral eens een gewoon gesprekje tussen jullie en ons. We hebben
deze week al hard gewerkt. We leerden over de vogels in de winter. We knutselden een vogel in een
huisje en we maakten vetbollen om in de bomen te hangen. We krijgen er ook eentje mee naar huis.
Willen jullie je kleuter hiervoor een diepvrieszakje meegeven?
Volgende week gaan we kijken door het raam van onze klas naar de vogels in de tuin van onze school.
Je kleuter mag een verrekijker meebrengen (niet aankopen!). Schrijf wel de naam van je kleuter erop.
We gaan ook nog voelen hoe koud de winter toch is, spelen met ijs en we maken zelf sneeuw!
* Kikker- & Varkentjesklas: We begonnen het nieuwe jaar met het vieren van het driekoningenfeest. Dit
jaar konden we niet gaan zingen, maar maakten we er in de klas een feestje van. Onze kronen zijn
ondertussen al mee naar huis. En alsof we niet genoeg krijgen van feesten, vierden we ook onze eerste
kleuters die 6 jaar geworden zijn.
Verder hebben we het thema “Gelukkig Nieuwjaar slak” opgestart. Dit is een verhaal dat gaat over een
slakje dat niets begrijpt van tijd, omdat hij zelf zo traag is. Wat is dat, 'na het eten', als je drie uur doet
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over je maaltijd? Of wat is morgen, als je een dag en een nacht slaapt? Om nog niet te spreken van
'donderdag', zonder dat het dondert... Met dit thema gaan we proberen om onze kleuters een beetje
grip te laten krijgen op al deze tijdsbegrippen. Natuurlijk gaan we ook genieten van het verhaal, met al
zijn mogelijkheden.
Lagere school
* 4de leerjaar: Wij hopen dat 2021 voor iedereen van onze school een topjaar wordt! Over een week
beginnen we aan de kommagetallen bij wiskunde. Spannend hè!
Agenda
* 12 januari 2021: Zwemmen 4A
* 19 januari 2021: Zwemmen 4B // Geen avondstudie – PV
* 20 januari 2021: Vergadering ouderraad 20 uur
* 22 januari 2021: LS Rapport 2
* 25 januari 2021: Vrije dag – geen school
* 26 januari 2021: Zwemmen 4A

