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CORONA NIEUWS

Corona op onze school: Hoe gaat het eraan toe?
Tijdens het vorige (lang) weekend kregen we een aantal meldingen binnen van positieve
tests. Aangezien deze meldingen aan elkaar gekoppeld waren, hadden we voor het eerst te
maken met een clusterbesmetting. De betrokken kinderen en personeelsleden gingen
meteen in quarantaine, een aantal legden nadien ook een positieve test af.
Verhoogde waakzaamheid en snel reageren was dus zeker nodig.
In dit kader namen we de afgelopen dagen ook sneller contact op met ouders, waarvan hun
kind(eren) met symptomen op school aanwezig waren.

De meeste kinderen konden na het afleggen van een 2de negatieve test al terug naar school
komen. We kijken er naar uit om ze volgende week allemaal terug in de klassen te zien.

Toch blijven we nog in afwachting van een aantal testresultaten om met een gerust hart te
kunnen zeggen dat deze clusterbesmetting achter de rug is. Het komende (lang) weekend
zal hierin zeker een rol spelen.
Om de school hierbij te helpen, vragen we jullie om de contacten tussen de kinderen buiten
de school te beperken tot een minimum, of om deze toch veilig te organiseren. Spreek
buiten af, en zorg voor een beperkt aantal contacten.

Een aantal personeelsleden zullen ook volgende week nog niet terug op school zijn. Hun
quarantaine is nog niet afgerond, of het personeelslid is nog onvoldoende hersteld om het
werk te hervatten.
Voor de klassen waar een leerkracht afwezig is kunnen we momenteel rekenen op
ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum Gent. Dit gaat vaak om niet-leerkrachten,
waarmee we wel een veilige en kwaliteitsvolle opvang kunnen organiseren, maar geen
garantie kunnen geven dat er eenzelfde hoeveelheid (nieuwe) leerstof wordt aangeboden.
Momenteel zijn er geen leerkrachten meer beschikbaar om vervangingen op te nemen.
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Dit zorgt ongetwijfeld voor bezorgdheden bij ouders, we stellen alles in het werk om met
behulp van de zorgleerkrachten tussendoor toch korte instructiemomenten te voorzien.

ALTERNATIEF voor het SCHOOLFEEST

Door de huidige Coronamaatregelen zijn we niet in de mogelijkheid om een “echt”
schoolfeest te organiseren.

We hebben voor jullie een leuk alternatief bedacht: De Kleurdoos Familie Wandelzoektocht!

Vandaag, 21 mei, krijgen jullie per gezin één wandelzoektocht mee naar huis. Kijk dus zeker
in de boekentas van jullie (oudste) kind!

- Jullie krijgen drie weken de tijd om deze zoektocht te voltooien, een gekke foto door
te sturen en om jullie ingevulde exemplaar af te geven op school.

- Op maandag 7 juni wordt de zoektocht afgesloten en kunnen de laatste zoektocht
formulieren worden ingediend.

- Vrijdag 11 juni worden de winnaars op de website bekend gemaakt. De eerste vijf
winnaars krijgen een lekkere prijs mee naar huis!

We wensen alle deelnemers alvast veel wandelplezier en hopelijk hebben we onze paraplu
niet teveel nodig!

Succes !

Het Kleurdoosteam

ANDERE WEETJES

Nieuws uit Kinderdagverblijf De Kereltjes

Beste ouders,

‘De week van de opvoeding’ zit in een nieuw jasje en zal voortaan ‘De Week van de
Groeilamp’ heten.
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Wat?
'De Week van de Groeilamp' zet opvoeden in de spotlights met een aanbod boeiende online
workshops en webinars. Groepsactiviteiten kunnen namelijk nog niet.
Daarnaast kan je ook een stadswandeling maken langs plaatsen waar je in Gent
ondersteuning vindt voor je gezin. Ook wij zijn zo een plek en staan dus op de wandelroute!

Hoe deelnemen?
Deelname aan de online activiteiten is gratis, maar je moet wel inschrijven.
Dat kan via de vermelde link per activiteit.

Aanbod online workshops en webinars

• Hey baby, speel- en knuffeltips 0 tot 1 jaar - 19 mei 2021
• Hey baby, speel- en knuffeltips 1 tot 2.5 jaar - 19 mei 2021
• Wij-tijd, met Björn Accoe - 3 mei 2021
• Risicovol spelen: ook bij jou thuis? Met Helena Sienaert - 6 mei 2021
• Rond eten, slapen en spelen bij jonge kinderen, met Tom Verhaeghe - 10 mei 2021
• Stress bij kinderen, met Ilse Vande Walle - 17 mei 2021
• Jij en je puber, met Sarah Van Gysegem - 20 mei 2021
• Onderhandelen met je kind, met Anouk Pieters en Bart Libbrecht - 27 mei 2021
• Wat elk kind nodig heeft – Klaar Hammecker - 31 mei 2021

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Programma%20online%20activiteiten%
20Week%20van%20de%20Groeilamp%202021%20pdf.pdf

Wandelen langs plekken waar gezinnen steun vinden
Tijdens de Week van de Groeilamp kan je ook een leuke wandelroute volgen die je langs
plekken brengt waar je het hele jaar door terecht kan met vragen over opvoeden.
De week is het resultaat van een samenwerking met verschillende organisaties die
ondersteuning bieden. Een kaartje met de wandelroute leidt je langs die locaties. Er hangen
raamaffiches met leuke opdrachten voor het ganse gezin (voor kinderen tot 10 jaar).
PS: Ook wij bij De kereltjes doen mee. Vooraan aan de straatkant hangt een raamaffiche
met een leuke opdracht. Wandel dus zeker eens rond en ga op ontdekking. Veel plezier!

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Programma%20online%20activiteiten%20Week%20van%20de%20Groeilamp%202021%20pdf.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Programma%20online%20activiteiten%20Week%20van%20de%20Groeilamp%202021%20pdf.pdf
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Nieuws uit de buurt

Dag van de buren op 28 mei!

Benieuwd wie je buren zijn? Lanceer op de Dag van de Buren een Coronaveilig initiatief in je
straat: fijn je te leren kennen!

Daag je buren uit voor een Coronaveilig initiatief!

Heb je al een briljant Coronaveilig idee? Of op zoek naar wat inspiratie?
www.stad.gent/dagvandeburen

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.

MEI 2021
- 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

http://www.stad.gent/dagvandeburen
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- 30/06: laatste schooldag

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


