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We blijven nog even in code rood. 

De kans is groot dat we deze aanhouden tot en met 19 maart 2021 
 
 

  
CORONA NIEUWS 
 
➢ Hoe gaat het op onze school? 

Alles verloopt heel goed op onze school. Momenteel is er één kindje in Quarantaine. 
Voor de rest geen corona-gerelateerde afwezigheden. Laten we hopen dat we dit 

nog even kunnen volhouden. Iedereen van ons personeel blijft overeind en gezond.  

 
Voorlopig blijven alle scholen in Gent in code rood. De cijfers stabiliseren zich op een 
hoog niveau, maar dalen niet voldoende om terug te kunnen schakelen naar code 
oranje. We blijven dus , met de glimlach, nog volhouden in het onthalen van onze 
kleutertjes aan de poort en de poortcontacten met jullie. We vinden het ook fijn, om 
jullie op die manier toch te kunnen blijven ontmoeten. Mochten jullie verder nood 
hebben aan contact met één van ons mag je ons steeds telefonisch contacteren of 
via mail. We doen ons best om maximaal bereikbaar te zijn voor iedereen.  
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 INTERNE WEETJES 
 
➢ Pedagogische studiedag 17 maart 2021 

 
17 maart hebben wij onze tweede pedagogische studiedag op de planning staan. 

De pedagogische studiedag wordt georganiseerd in het kader van een teambuilding           
op een corona-veilige manier. We kiezen ervoor om buitenshuis te gaan en de dag              
ook buiten door te brengen. Aan de hand van een aantal opdrachten gaan onze              
leerkrachten aan de slag en trachten we er op die manier een leerrijke en fijne               
voormiddag van te maken. 
17 maart gaat wel door. Hou er dus zeker rekening mee dat er die dag geen school                 
is en dat jullie in opvang zullen moeten voorzien voor jullie kind. Indien jullie wensen               
gebruik te maken van de opvang georganiseerd door het STIBO, zullen jullie hier             
best vooraf voor inschrijven en bevragen wat de mogelijkheden zijn. 
 

➢ Aanmeldingsperiode inschrijvingen schooljaar 2021- 2022. 
We starten de laatste week van de aanmeldingsperiode. Deze loopt af op vrijdag 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. 

 

 
 
 
 
 
 

https://meldjeaanbasis.gent.be/
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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 
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.  
 
Vrijdag 19 maart staat er opnieuw een leerlingenraad op de planning. We kijken er alvast               
naar uit en houden jullie op de hoogte via deze nieuwsbrief. 
 

 ANDERE WEETJES  
 
Nieuws van de OUDERRAAD 

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

We ontmoeten elkaar online via Teams door op de volgende link te klikken (geen app of                 
download nodig, kan gewoon via internetbrowser):  

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 

We starten om 19u30 en sluiten ten laatste om 21u30 af. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmNzEwYTgtZTRkNC00ZTlkLTkyMzQtODA3ZGUyMjJlYjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%2218139a8f-7355-44f4-9ce3-bff632d5e927%22%7d
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 Voorlopige agenda: 

1.     plantenverkoop  

2.     feedback eerste online lezing voor ouders 

3.     Aanbod tijdens de middagpauze / corona 

4.     update zaalreserveringen (Sioux, theaterzaal Ledeberg) 

5.     Zwemorganisatie: 2020-2021 en 2021-2022 

6.     variapunten 

Hartelijke groeten en tot 16 maart, 

Ouderraad De Kleurdoos. 

 
 

 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 

- 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 
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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. 
 


