
Infobrief 2 april 2021

Paas-pauze / Paasvakantie

➢ Dankzij corona kwam de paashaas een beetje vroeger langs op school.
Gelukkig was hij de kinderen van De Kleurdoos niet vergeten en deed hij er nog alles
aan om de lekkere eitjes te bezorgen.
Dankjewel! Paashaas.
We wensen jullie dan ook van harte een fijne en welverdiende paasvakantie toe!

CORONA NIEUWS

➢ Mondmaskerplicht voor kinderen in de bovenbouw
Ook na de Paasvakantie zullen we nog steeds verder werken met mondmasker in
bovenbouw. Ondertussen zijn onze leerlingen het al heel goed gewoon en volgen ze
deze maatregel ook heel goed op. We zijn echt trots op hen!
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INTERNE WEETJES

➢ Corona op onze school: Hoe gaat het eraan toe?

De cijfers blijven slecht. De Paas-pauze kwam net op tijd of toch een beetje te laat…
We hebben de eindmeet niet gehaald.

Een aantal klassen en personeelsleden gingen nog net voor de paasvakantie in
quarantaine. Ondertussen kregen we van de meeste ouders ook het nieuws dat de
testresultaten negatief zijn.
Laten we hopen dat we geen positieve meldingen meer krijgen en dat we met z’n
allen van een welverdiende vakantie kunnen genieten.

We organiseerden deze week nog voor Lager en kleuter noodopvang. Er waren in
totaal 5 bubbels georganiseerd waarvan 4 in kleuter en 1 in de lagere school.

Zoals we het nu horen, zullen we op 19 april terug de schooldeuren open kunnen
zetten. We vermoeden nog even in code rood te blijven.
Mochten hier andere berichten over binnenkomen, houden we jullie zeker op de
hoogte tegen het eind van de paasvakantie. Houd dus zeker de website, fb-pagina
en jullie mailbox in de gaten.

We vragen dan ook aan alle ouders om zeker hun mondmasker te blijven dragen in
de buurt van de school. Ook afstand houden onderling blijft heel belangrijk.
Wanneer kinderen in quarantaine moeten, volg je dit best goed op. Houd ze thuis en
op afstand van anderen. Dat zorgt ervoor dat er geen extra maatregelen of gevolgen
zijn voor anderen. Blijf dit goed opvolgen?
Enkel op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de scholen terug open gaan op
maandag 19 april.



Infobrief 2 april 2021

➢ Extra ondersteuning i.f.v. van kinderen met leerachterstand door corona.

Alja kwam de laatste 2 weken niet meer naar onze school omwille van de
verstrengde maatregelen. We hopen haar opnieuw te kunnen verwelkomen na de
paasvakantie. We danken dan ook het onderwijscentrum Gent om dit te organiseren
ter ondersteuning van de scholen in Gent.

➢ Positieve meldingen tijdens de Paasvakantie.
Positieve kinderen die niet in de opvang waren deze week:
>>> melding bij de huisarts en contact-tracing van de overheid.
Positieve kinderen de wél in de opvang waren deze week:
>>> melden aan de school / CLB. Hiervoor kan je tot en met 7 april contact opnemen
met Sophie of Cathy.
Sophie: 0474/42.80.31
Cathy: 0479/99.26.06.
Ook het CLB blijft bereikbaar tot en met 7 april.
Vanaf 8 april verloopt alles via de huisarts.

➢ 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
Voorlopig kan dit niet doorgaan omwille van code rood en de verstrengde
maatregelen in onderwijs. Hopelijk kunnen we hier binnenkort verder mee aan
de slag.
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

> 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?
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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)

➢ Plantenverkoop:
De tuinbouwschool in Melle liet ons weten dat dit helaas niet kan doorgaan omwille
van corona.
Hopelijk biedt de toekomst ons meer perspectief om dergelijke activiteiten terug te
organiseren.

Nieuws uit de buurt

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

http://kleurdoos.crauwels.net
mailto:toverboom@vzwjong.be
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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.

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.


