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CORONA NIEUWS 
 
➢ Hoe gaat het op onze school? 

Alles verloopt heel goed op onze school. Deze week moesten een aantal kinderen in 
quarantaine na één positieve test bij een klasgenootje. Gelukkig kregen we het 
nieuws dat de testresultaten bij iedereen achteraf negatief bleken te zijn. Hierdoor 
konden we met z’n allen genieten van een fijne afsluit voor de krokusvakantie en kon 
er toch nog een klein beetje carnavalsfeer gecreëerd worden in de klasbubbel. 
Ook bij het personeel blijft iedereen zo goed als mogelijk gezond, waardoor het goed 
lukt om de school te organiseren. Fijn te zien dat iedereen echt zijn best doet om zich 
aan alle richtlijnen en maatregelen te houden.  

 
 

➢ Code rood tijdens en na de Krokusvakantie 
Ook na de vakantie blijven we in code rood. Dit blijft zo voor de volledige maand 
februari.  
Deze beslissing is gebaseerd op de laatste coronacijfers. De terugschakeling kan 
alleen gebeuren als de cijfers enkele weken op rij dalen, wat op dit moment niet 
het geval is. De cijfers tonen op dit moment nog steeds een lichte stijging in 
basisonderwijs en een status quo in het secundair onderwijs. Een lichtpuntje is de 
sterke daling van het aantal besmette leerkrachten in het basisonderwijs.  
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Het iCLB voorziet in de krokusvakantie permanentie tijdens de kantooruren (8u30 tot            
12u en 13u tot 16u30). 
Er wordt door de CLB's corona contacttracing voorzien tot 5 dagen na een laatste              
contact op school. We vragen aan iedereen die tussen nu en dinsdag 16 februari              
symptomen vertoont om niet te wachten met het consulteren van een arts zodat de              
CLB's geen laattijdige positieve testen ontvangen.  
 
Wie dus in de krokusvakantie symptomen vertoont en na de testing positief blijkt te              
zijn, kan ons (Cathy en Sophie) telefonisch bereiken.  
Voor de rest proberen wij ook een beetje te genieten van vakantie. 

 
 

 INTERNE WEETJES 
 

➢ De film.   
Deze week hadden we de eerste webinar, voor geïnteresseerde ouders voor onze            
school, in samenwerking met STIBO. Een spannend, maar geslaagd moment voor           
ons allen. 
Heel wat geïnteresseerden namen hieraan deel. We deelden heel wat info aan de             
hand van een powerpoint en konden ook met fierheid ons filmpje laten zien. 
Na de vakantie herhalen we dit nog twee keer. Mocht je weet hebben van              
geïnteresseerde ouders, die de weg nog niet kennen naar onze website of hier een              
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beetje hulp kunnen bij gebruiken… Laat het ons weten. We bekijken dan vanuit de              
school, hoe we deze mensen ev. extra kunnen ondersteunen. Indien jullie hier zelf             
kunnen bij helpen, lijkt het ons ook fijn dat deze mensen alvast op jullie steun kunnen                
rekenen. 

 
 
➢ Aanmeldingsperiode inschrijvingen schooljaar 2021- 2022. 

De aanmeldingsperiode start vanaf 24 februari om 12u tot en met 19 maart om 12u.  
Ouders die geïnteresseerd zijn om hun kinderen bij ons in te schrijven kunnen 
aanmelden via de website: https://meldjeaanbasis.gent.be 
Na de aanmeldingsperiode zullen zij dan ook het resultaat ontvangen. Indien zij een 
ticket ontvangen, kunnen de inschrijvingen starten vanaf 29 maart tot en met 30 april. 
Mochten jullie mensen kennen die hulp nodig hebben bij de aanmeldingen? 
Laat hen dan zeker contact met ons opnemen. Ook hier wensen wij graag bij te 
ondersteunen vanuit de school. 

 

LEERLINGENRAAD: 
 
➢ Blotevoetendag op de kleurdoos. 

Vandaag was de eerste keer blotevoetendag op De Kleurdoos. Het was fijn om te              
zien dat het grootste aantal kinderen er echt voor kozen om op blote voeten buiten te                
spelen. Ze hebben er echt van genoten. Ook een aantal juffen konden het niet laten               
om even buiten te lopen op blote voeten.  

 

 
 

Zie hieronder alvast de data voor de volgende blotevoetendagen. 
> 26 maart 2021 
> 30 april 2021 
> 28 mei 2021 
> 25 juni 2021 
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De kinderen zijn vrij hieraan deel te nemen. Kinderen die hieraan deelnemen doen hun              
schoenen uit in de gang, voor ze naar buiten gaan. Nadien krijgen ze de kans hun voetjes                 
terug proper te maken en hun schoenen terug aan te doen.  
 
 

 ANDERE WEETJES  
 
Nieuws van de OUDERRAAD 
 
➢ Talentenverkoop. 

De talentenverkoop van de voorbije periode was een succes. Er was een mooie 
opbrengst van € 225.  

 
Er staan nog 2 evenementen op de planning: 
1. De Fietsworkshop geörganiseerd door fietswinkel Bataia op 22 februari 2021. 
Inschrijven hiervoor is nog steeds mogelijk. 
2. Sofie Decock voorziet nog een tweede moment voor de stadswandeling. Meer info             
hierover volgt nog.  
 
Wegens het grote succes wensen we dan ook nog eens extra een oproep te doen 
om dit evenement verder te zetten. De opbrengst komt steeds ten goede van de 
kinderen van De Kleurdoos en dat is toch echt een mooi doel op zich. 
Dus hebben jullie zelf nog een leuk idee om op een corona-veilige manier een talent 
te delen. Deel dit dan zeker met de ouderraad, zodat we hier dan ook meteen mee 
aan de slag kunnen gaan.  
                                      kleurdoos.ouderraad@gmail.com 
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➢ Lezingen en infomomenten georganiseerd vanuit de ouderraad. 
Help, mijn kind luister niet!  > Adinda Cocquyt. 
 Zie hieronder alvast een uitnodiging voor de lezing. 
 

Op 10/03/21 om 20:00 kan je deelnemen aan het webinar Help, mijn kind luistert niet!  

 

In dit webinar deelt Adinda 10 waardevolle tips om je kind te helpen om te luisteren (en te doen wat                    

jij van hen verlangt).  

Zonder commanderen, zonder roepen, zonder zagen.  

 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Schrijf je in via deze link of stuur een mail naar                  

info@adindacocquyt.be 

Het webinar gaat door via Zoom. De link krijg je via mail. Je kan het niet herbekijken, want het wordt                    

niet opgenomen. 
 
 

 JAARPLANNING DE KLEURDOOS 
Overzicht van belangrijke data: deze planning kan nog verder bijgewerkt worden.           
Aanvullingen op onze jaarplanning zie je in de blauwe kleur, wat achter de rug is verdwijnt                
uit de planning.  
 
FEBRUARI  2021 

- 15/02 - 21/02: krokusvakantie (geen school) (*)  
- 22/02: welkom aan de nieuwe kleuters (instapmoment voor jongste kleuters) 

 
MAART 2021 

- 1/03: complimentendag 
- 5/03: Kleurdoosplanner 
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- 15/03: tweede evaluatie / rapport in de lagere school 
- 16/03: ouderraad 
- 17/03: pedagogische studiedag voor de school (geen les voor de kinderen) (*) 
- 19/03: leerlingenraad 
- 26/03: Kleurdoosmoment 

 
APRIL 2021 

- 5/04 - 18/04: paasvakantie (geen school) (*) 
- 15/04: dag van de secretariaatsmedewerker 
- 19/04: welkom aan de nieuwe kleuters (instapmoment voor jongste kleuters) 
- 20/04: ouderraad 
- 21/04: buitenspeeldag 
- 23/04: leerlingenraad 
- 29/04: buitenlesdag 
- 30/04: Kleurdoosmoment 

 
MEI 2021 

- 7/05: Kleurdoosplanner 
- 9/05: moederdag 
- 13/05 - 14/05: Hemelvaart (geen school) 
- 17/05: welkom aan de nieuwe kleuters (instapmoment voor jongste kleuters) 
- 21/05: leerlingenraad 
- 24/05: Pinkstermaandag (geen school) 
- 25/05: facultatieve vrije dag (geen school) (*) 
- 28/05: Kleurdoosmoment 

JUNI 2021 
- 4/06: Kleurdoosplanner 
- 15/06: ouderraad 
- 16/06: pedagogische studiedag voor de school (geen les voor de kinderen) (*) 
- 18/06: dag van de schoonmaak 
- 21/06: oudercontacten 
- 25/06: vrij podium voor de kinderen 
- 29/06: proclamatie 
- 30/06: laatste evaluatie / rapport in de lagere school 
- 30/06: laatste schooldag 

 
(*) Voor opvangvoorziening tijdens vakantie en schoolvrije dagen neem je steeds vooraf            
contact op met STIBO De Kereltjes. 
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