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CORONA NIEUWS 
 

 
 
➢ Mondmaskerplicht voor kinderen in de bovenbouw 

Nu het aantal coronabesmettingen ook in de scholen blijkt te stijgen heeft Vlaams             
minister van Onderwijs Ben Weyts enkele verstrengingen aangekondigd. 
Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf            
maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school (én dus             
ook op de speelplaats).  
Wanneer de lessen L.O indoor doorgaan, moeten de leerlingen ook hun           
mondmasker dragen tijdens de bewegingslessen.  
Bij ons op school zijn we alvast donderdag gestart met het dragen van de              
mondmaskers. Op school hebben we een reserve aangelegd voor kinderen die niet            
voorzien zijn op een vers mondmasker of er eentje vergeten zijn. We vragen aan              
iedereen om hun kind te voorzien van 2 propere mondmaskers per dag. Zo kunnen              
we na een halve dag een vers mondmasker dragen. 

 
➢ We blijven nog even in code rood werken 

De cijfers blijven slecht.  
We blijven dus nog even in code rood. We vragen dan ook aan alle ouders om zeker                 
hun mondmasker te dragen in de buurt van de school. Ook afstand houden onderling              
blijft heel belangrijk.  
Blijf dit goed opvolgen?  
Enkel op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de scholen open blijven.  
 

➢ Extra ondersteuning ifv van kinderen met leerachterstand door corona 
Alja komt vanaf nu elke vrijdagvoormiddag ondersteunen op onze school. Zij is            
vrijwilligster en werd aangesteld in functie van kinderen met leerachterstand door           
corona. Zij zal telkens aan de slag gaan met een groepje kinderen om bepaalde              
leerstof te herhalen of extra uit te leggen. Op die manier hebben we er een extra                
paar handen bij in functie van onze leerlingen die het op dit moment een beetje               
moeilijk hebben.  
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 INTERNE WEETJES 
 
➢ Nieuw teamlid op onze school. 

Vanaf maandag zal Hanen ons vervoegen in ons team. Zij is extra aangesteld op              
basis van extra lestijden die ons werden toegekend. Zij zal vooral inzetbaar zijn in              
kleuter en lager in de functie van ambulante ondersteuner. Ook hier zijn de extra              
paar handen van harte welkom.  

 
➢ Pedagogische studiedag 17 maart 2021 

 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben, gingen we op           
teambuilding. We slaagden erin om een teambuilding te organiseren die          
corona-proof en veilig verliep. 
We gingen op stiltewandeling, in de Gentbrugse Meersen. 
De computer besliste de bubbel-samenstelling en iedereen kreeg een         
overlevingspakket, een kaart en een bundel met richtinggevende opdrachten om de           
dag door te komen.  
Door regen en wind gingen we op wandeling. Met een wandelkaart in de hand              
trokken we erop uit. Niets gedwongen, maar toch gestuurd kwamen we tot            
gesprekken en inzichten en konden we toch in deze tijden contacten met elkaar             
leggen. Dit is ook wat onze leerkrachten nodig hadden.  
Nadien hadden ze de kans om te reflecteren op de dag en konden ze verwoorden               
wat ze hieruit meenemen naar de klasvloer en naar school. Los van school             
gekoppeld, aan de hand van een georganiseerde stiltewandeling kwamen we toch           
weer tot inzichten en leerden we van elkaar. Het doel van een pedagogische             
studiedag was dus zeker bereikt. 
Een geslaagde editie dus! 
 
 

➢ Aanmeldingsperiode secundair onderwijs schooljaar 2021- 2022. 
Gaat je kind volgend schooljaar naar het secundair onderwijs, dan kan je van 22              
maart tot 21 april je kind digitaal aanmelden. 
Meer info via: 
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs 
 

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs
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LEERLINGENRAAD: 
 
➢ Hulpvraag van de kinderen en het schoolteam 

Heel wat kinderen van de lagere school hebben moeite om tijdens code rood de vrije               
tijd tijdens de middagpauze goed op te vullen. Er mag geen materiaal uitgedeeld             
worden, de kinderen moeten in binnenruimtes in de klasbubbel blijven. Er is maar 1              
speelplaats beschikbaar, de mogelijkheden zijn dus beperkt. De kinderen die nood           
hebben aan extra rust kunnen nu ook tijdens de middagpauzes terecht bij hun             
leerkracht, de ZOCO of de directeurs. Of ze kunnen soms ook zonder begeleiding             
aan een leesactiviteit deelnemen. Voor de kinderen die behoefte hebben om zich uit             
te leven kan er onvoldoende spelaanbod voorzien worden. Activiteiten vanuit Brede           
School zijn geen optie (wegens beperking om in klasbubbel te werken), en culturele             
organisaties voorzien vooral een aanbod tijdens de lesuren. Daarom vragen kinderen           
en teamleden of er eventueel ouders zijn die als vrijwilliger (je bent dan verzekerd)              
een middagactiviteit van 30/45/60 minuten kunnen aanbieden voor een klein groepje           
(max. 10 kinderen), vb.: 

- knutselatelier 
- voorleesmoment 
- wandeling in de buurt 
- sporten in het park (skaten, voetballen, …) 

Ouders die dit zien zitten, kunnen een mail sturen naar Bieke           
(kleurdoos.brug@stad.gent) of naar Heidi (kleurdoos.zorg2@onderwijs.gent.be) 

 
 

 ANDERE WEETJES  
 
Nieuws van de OUDERRAAD 

> Dinsdag 16/3 vond het vierde ouderraad-overleg van dit schooljaar plaats.  

Ontvang je geen uitnodigingen of verslagen, en wens je dit graag? Stuur dan een mail naar                
kleurdoos.ouderraad@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:kleurdoos.ouderraad@gmail.com
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> Nieuwe aanbieding in onze Talentenverkoop - Speurtocht 

Matthias en Fem maakten speciaal voor onze school een heuse speurtocht voor            
tijdens de paasvakantie.  

Waarom zijn alle kinderen triest en boos? 
Wat is er toch gebeurd in de Kleurdoos? 
Heeft er iemand iets gehoord? 
Oh, nee! Toch geen moord? 

Wat: een kort speurtochtje 

Waar: goede vraag! Ergens in Ledeberg (verkeersveilig en toegankelijk voor          
buggy’s), de precieze start krijg je na registratie.  

Wanneer: een klein uurtje in de Paasvakantie, wanneer het jullie uitkomt. 

Wie: voor kleine en grote speurneuzen 

Kostprijs: (minstens ;-) ) 3 euro, te storten op het rekeningnummer van de             
ouderraad (BE52 0014 4367 1309) met in de mededeling ‘speurtocht en je            
(login)naam’ 

Hoe werkt het: Op de website kleurdoos.crauwels.net kunnen jullie je registreren.           
Na betaling zal jullie account goedgekeurd worden en kunnen jullie aan de tocht             
beginnen. 

Benodigdheden: smartphone met mobiel internet, QR scanner (standaard foto-app         
ondersteunt dit vaak ook) 

Nieuws uit de buurt  
 
Belmundofestival - Op de fiets van 9040/9050 tot in het Zuiden en terug! 

Wat is er leuker dan de lente te beginnen met een fietstocht? Broederlijk Delen strijdt al                
zestig jaar tegen armoede en onrecht, en komt ook al zestig jaar op voor verandering.               
Samen met Belmundo delen ze met ons een fietstocht in drie lussen door Ledeberg,              
Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Iedereen, jong en oud, alleen of met de eigen bubbel kan              
meefietsen. Fietsplezier, leuke opdrachten onderweg en mooie plekjes in het groen worden            
gedeeld ... Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op hun               
facebookevent! 

 
 
 
 

http://kleurdoos.crauwels.net/
http://kleurdoos.crauwels.net/
https://www.debroederij.gent/?nltr=NzQ7MzcwO2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldmVudHMvMTQ0Nzg0NzEwNzg0NDg3Lz9ldmVudF90aW1lX2lkPTE0NDc4NDcxNzQ1MTE1Mzs7ZTg0Mzg4ODk0MzNiNzg3NzFhNmJmN2EzYzJlMzIyNWQ%3D
https://www.debroederij.gent/?nltr=NzQ7MzcwO2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ldmVudHMvMTQ0Nzg0NzEwNzg0NDg3Lz9ldmVudF90aW1lX2lkPTE0NDc4NDcxNzQ1MTE1Mzs7ZTg0Mzg4ODk0MzNiNzg3NzFhNmJmN2EzYzJlMzIyNWQ%3D
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SPELOTHEEK DE TOVERBOOM - PAASZOEKTOCHT 
Nog op zoek naar een leuke activiteit met de kinderen? Schrijf je dan zeker in voor deze                 
leuke paaszoektocht!  
 
Wanneer? Zaterdag 3 April  
Waar? Jongerenwerking Keizerpark.  
Hoe laat? 10u tot 14u 
Meer info? E-mail: toverboom@vzwjong.be  

      GSM:  0472/ 12 31 38  
 
 
Maart is maand van de Tand. 
 
DJ Tuub geeft een feest, en heeft daarvoor hulp nodig van zijn vrienden! Met deze 
campagne promoten we tandenpoetsen op een ludieke manier. 

Bekijk dit leuke filmpje van DJ Tube en tandenpoetsen wordt een feest!  
 

  https://youtu.be/c1yjn2cE5vw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:toverboom@vzwjong.be
https://youtu.be/c1yjn2cE5vw
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 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.  
 
MAART 2021 

- 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. 
 


