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WELKOM TERUG

Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de
communicatie via Questi met alle ouders goed te laten verlopen. we zetten alles in het werk
om dit snel in orde te krijgen. Vanaf dan zullen jullie dan ook de nieuwsbrief digitaal
ontvangen en kunnen nalezen op de website/ facebookpagina.

https://scholen.stad.gent/jenaplanschooldekleurdoos
https://www.facebook.com/Kleurdoos

Hopelijk hebben jullie met volle teugen kunnen genieten van de grote vakantie. Wij zijn heel
blij dat we het schooljaar samen kunnen opstarten met alle kinderen en dat we ook de
ouders toch al wat meer kunnen ontmoeten.
We zullen er alles aan doen om het zo normaal mogelijk te laten verlopen en hopen dat
corona ons dit schooljaar niet te veel meer plaagt.
De eerste schooldag genoten we er alvast van om jullie te verwelkomen met een gezellig
deuntje muziek van ‘De Ledebirds’ en dansten we het schooljaar in.
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Jenaplan

De Jenaplanjaarthema’s voor dit schooljaar zijn:
● Het jaar rond
● communicatie
● samen leven
● techniek

CORONA NIEUWS

Alle scholen starten in september zo normaal mogelijk. Nog een aantal maatregelen blijven
belangrijk om goed op te volgen.

We zetten ze nog even op een rijtje:

❖ Alle kinderen komen 5 dagen per week naar school
Ze werken, spelen en genieten doorheen de dag samen met de vrienden van hun
klas. Het middagmaal organiseren we nog steeds zoveel als mogelijk in eigen
klasbubbel. De leerlingen die boterhammen eten, picknicken bij goed weer buiten en
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eten binnen in eigen klas bij slecht weer. De warme maaltijden gaan door in shiften
elk met eigen klas gezellig rond de tafel in de eetzaal.

❖ Draag altijd een mondmasker binnen het schoolgebouw.

❖ Houd voldoende afstand.

❖ Ontsmet je handen

❖ Volg binnen het schoolgebouw de juiste richting en zorg voor een vlotte doorstroom.
Blijf niet praten in de gangen.

❖ Kleuters kunnen afgezet worden aan de klas tussen 8u en 8u20
> De jongste kleuters kunnen afgehaald worden aan de klas vanaf 15u25, op
woensdag om 11u55.
> De oudste kleuters kunnen afgehaald worden op de speelplaats vanaf 15u25, op
woensdag om 11u55.

❖ Kinderen van de lagere school zetten we af  en halen we op aan de schoolpoort.
> Onthaal Lagere school tussen 8u en 8u15.
> Afhalen Lagere schoolkinderen tussen 15u10 en 15u30 ,
Op woensdag van 11u55 tot 12u10.

❖ Wie ziek is gaat naar huis. Ouders nemen dan zeker contact op met de huisarts en
houden de school verder op de hoogte.

Postadres Stad Gent – Jenaplanschool De Kleurdoos | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent

Bezoekadres Onderwijsstraat 10 | 9050 Ledeberg | Tel. 09 231 22 78 | kleurdoos@onderwijs.gent.be |

http://jenaplanschooldekleurdoos.stad.gent



Infobrief 1 september 2021

BELANGRIJKE WEETJES

Samenstelling van het schoolteam

We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe gezichten op onze school. Hieronder zie je
alvast een overzicht van ons schoolteam.
Kleuterteam:
❖ Kinderverzorgsters die ondersteunen in de klassen: Ann en Hannah
❖ Zorgleerkracht/ turnleerkracht: Natasja
● Jongste kleuters:

- Stipjesklas: Karen
- Eendjesklas: Chandra
- Nellie Muisklas: Nancy

● Oudste kleuters :
- Zorgleerkracht: Natasja
- Turnleerkracht: Gwen
- Vogeltjesklas: An
- Aapjesklas: Heleen
- Kikkerklas: Caroline

Lagere school:
❖ zorgleerkrachten: Wilda, Stijn en Tania
❖ Turnleerkracht: Gwen
● Onderbouw:

- Grasgroen: Tine
- Heidepaars: Celine en Tania
- Hemelsblauw: Joyce
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● Middenbouw:
- Robijnrood: Myrina
- Oceaanblauw: Leen
- Muntturquoise: Ruth en Stijn.

● Bovenbouw:
- Azul: Gwen
- Vert: Rabiha
- Amarillo: Lore

● Levensbeschouwing:
- Niet-Confessionele zedenleer: Sara en Liza
- Roomskatholieke godsdienst: Wout en Ann
- Islamitische godsdienst: Ramazan
- Protestantse godsdienst: Sjoerd in vervanging van Dirk.

● Buitenschoolse opvang:
- middagopvang/ avondopvang en socio: Laila
- Middagopvang en avondopvang: Rit
- Middagopvang en socio: Ebru
- Ochtendopvang en middagopvang: hiervoor zijn we nog op zoek naar een

nieuwe collega.
● Keukenpersoneel:

- Patricia
- Alyssa
- Emma

● Secretariaat:
- Tseyang
- Ubah

● Brugfiguur:
- Bieke

● Zorgcoördinator:
- Heidi

● Directeur:
- Sophie

Postadres Stad Gent – Jenaplanschool De Kleurdoos | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent

Bezoekadres Onderwijsstraat 10 | 9050 Ledeberg | Tel. 09 231 22 78 | kleurdoos@onderwijs.gent.be |

http://jenaplanschooldekleurdoos.stad.gent



Infobrief 1 september 2021

Schoolafspraken
Onze school behoort tot de scholengroep Nexus Gandae en volgt hierdoor het algemeen
Schoolreglement van het stedelijk onderwijs in Gent.
Daarnaast hebben wij nog een intern schoolreglement, of het ABC van Jenaplanschool De
Kleurdoos.
Beide documenten kan je digitaal raadplegen via de website van de school.
Wens je een papieren versie, dan kan je dit verkrijgen op school.

Start jouw kind in de lagere school?
Dan heb je ongetwijfeld nog vragen over:

- hoe verloopt de opvang en de facturatie
- wat met tussendoortjes
- hoe verloopt het schoolzwemmen
- wat zijn levensbeschouwelijke vakken

Wens je gebruik te maken van de opvang in de lagere school, dan hoef je dit niet meer
vooraf door te geven via Tinkelbel. In de lagere school werken wij met externe begeleiders in
onze naschoolse opvang. Om een zicht te krijgen op het aantal kinderen dat gebruik zal
maken van opvang, warme maaltijden, … doen we nog een bevraging. Dit krijgen jullie mee
via een brief in de boekentas van uw kind.
Vul deze zo snel mogelijk in en bezorg dit aan de school. Indien er wijzigingen zijn, kan dit
doorgegeven worden aan het secretariaat van de school 09/231.22.78 of
kleurdoos.sec@onderwijs.gent.be
Zo kunnen we samen met de externe begeleiders deze opvangmomenten goed
voorbereiden.
Je vindt een antwoord op veel vragen in ons intern schoolreglement.
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JAARPLANNING

Overzicht van belangrijke data: deze planning wordt nog verder bijgewerkt.

SEPTEMBER 2021
- 1/09: eerste schooldag
- 8/09: zwemmen voor

Bovenbouw: Amarillo
Onderbouw: grasgroen.

- 9/09: zwemmen voor
Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise
Bovenbouw: Azul - Vert

- 13/09: Ouderraad
- 15/09. zwemmen voor

Onderbouw: Grasgroen.
- 17/09: Sportdag lager.
- 22/09: Zwemmen voor

Bovenbouw: Amarillo
Onderbouw: Grasgroen

- 23/09: zwemmen voor
Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise
Bovenbouw: Azul - Vert

- 24/09: Kleurdoosmoment.
- 29/09: zwemmen voor

Onderbouw: Grasgroen.

OKTOBER 2021
- 5/10: Dag van de leerkracht
- 6/10: zwemmen voor

Bovenbouw: Amarillo
Onderbouw: grasgroen

- 7/10: zwemmen voor
Middenbouw: robijnrood - oceaanblauw - muntturquoise
Bovenbouw: Azul - Vert

- 11/10 - 15/10: sportklassen voor Bovenbouw
- 13/10: zwemmen voor
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Onderbouw: grasgroen
- 20/10: zwemmen voor

Bovenbouw: Amaryllo
Onderbouw: Grasgroen

- 21/10: zwemmen voor
Middenbouw: Robijnrood- Oceaanblauw - Muntturquoise
Bovenbouw: Azul - Vert

- 22/10: Dag van de jeugdbeweging.
- 26/10: Schoolraad
- 27/10: zwemmen voor

Onderbouw: Grasgroen.
- 29/10: Kleurdoosmoment.

NOVEMBER 2021
- 1/11 - 7/11: herfstvakantie (geen school)
- 8/11: Instapdag kleuters
- 10/11: zwemmen voor

Onderbouw: grasgroen.
- 11/11: wapenstilstand (geen school)
- 12/11: facultatieve vrije dag (geen school)
- 17/11: zwemmen voor

Onderbouw: grasgroen.
- 18/11: zwemmen voor

Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise
Bovenbouw: Azul - Vert

- 22/11: rapport 1 +  week van oudercontacten Onderbouw en nieuwe leerlingen.
- 24/11: Pedagogische studiedag (geen school)
- 26/11: Kleurdoosmoment.

DECEMBER 2021
- 1/12: zwemmen voor

Bovenbouw: Amaryllo
Onderbouw: Hemelsblauw

- 3/12: Sint
- 8/12: Zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 15/12: Zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
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- 20/12: week van oudercontacten Middenbouw en Bovenbouw.
- 22/12: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw.
- 24/12: Kerstontbijt
- 25/12 - 9/01: kerstvakantie (geen school)

JANUARI 2022
- 25/12 - 9/01: kerstvakantie (geen school)
- 10/01: Instapdag kleuters
- 12/01: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 24/01: week van oudercontacten Kleuters
- 26/01: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 28/01: Kleurdoosmoment.
- 31/01: dag van de directeur.

FEBRUARI 2022
- 1/02: instapdag kleuters
- 2/02: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 9/02: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 16/02: zwemmen voor

Onderbouw: Hemelsblauw
- 17/02: Dikke truiendag
- 18/02 - 25/02: week tegen pesten
- 23/02: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars.
- 25/02: Kleurdoosmoment.
- 28/02 - 6/03: Krokusvakantie (geen school)

MAART 2022
- 28/02 - 6/03: Krokusvakantie (geen school)
- 7/03: Instapdag Kleuters
- 9/03: zwemmen voor

onderbouw: Heidepaars
- 14/03: rapport 2
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- 16/03: pedagogische studiedag (geen school)
- 21/03: dag tegen racisme
- 22/03: wereldwaterdag
- 23/03: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars
- 25/03: Kleurdoosmoment.
- 30/03: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars.

APRIL 2022
- 2/04 - 18/04: paasvakantie (geen school)
- 18/04: 2de pasen (Geen school)
- 19/04: instapdag kleuters
- 20/04: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars.
- 21/04: Dag van de secretaresse
- 27/04: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars.
- 29/04: Kleurdoosmoment.

MEI 2022
- 4/05: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars
- 8/05: Moederdag
- 11/05: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars
- 16/05-23/05: week van de opvoeding
- 16/05 - 18/05: zeeklassen Onderbouw
- 18/05: zwemmen voor

Bovenbouw: Amaryllo
- 19/05: zwemmen voor

Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise
- 20/05: Kleurdoosmoment.
- 21/05: schoolfeest
- 25/05: zwemmen voor

Onderbouw: Heidepaars
- 26/05 - 27/05 : OLVH (geen school)
- 30/05: Instapdag Kleuter

Postadres Stad Gent – Jenaplanschool De Kleurdoos | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent

Bezoekadres Onderwijsstraat 10 | 9050 Ledeberg | Tel. 09 231 22 78 | kleurdoos@onderwijs.gent.be |

http://jenaplanschooldekleurdoos.stad.gent



Infobrief 1 september 2021

JUNI 2021
- 1/06: zwemmen voor

Bovenbouw: Amaryllo
Onderbouw: Heidepaars

- 2/06: zwemmen voor
Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise

- 6/06 - 7/06: Pinksteren en facultatieve vrije dag (geen school)
- 12/06: Vaderdag
- 15/06: zwemmen voor

Bovenbouw: Amaryllo
- 16/06: zwemmen voor

Middenbouw: Robijnrood - Oceaanblauw - Muntturquoise
- 18/06: dag van de schoonmaak
- 20/06: week van oudercontacten kleuters - Onderbouw - Middenbouw
- 22/06: Pedagogische studiedag (geen school)
- 23/06: start oudercontacten bovenbouw
- 24/06: Vrij Podium
- 27/06: Rapport 3
- 29/06: Proclamatie K3 en L6
- 30/06: Laatste schooldag

> Voor opvangvoorziening tijdens vakantie en schoolvrije dagen neem je contact op met
STIBO De Kereltjes.
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ANDERE WEETJES

Nieuws van STIBO De Kereltjes
Maak een afspraak met de verantwoordelijke (Lut) of met een van de begeleiders als je
vragen hebt over:

- Tinkelbel
- Vrije dagen in STIBO
- Hoe verlopen de inschrijvingen voor de vakantieopvang?
- Welke kinderen kunnen gebruik maken van de opvang in STIBO De Kereltjes?

Nieuws uit de buurt / Bredeschool
- Inschrijvingen voor de tekenacademie gebeuren via de academie zelf. Meer info vind

je via de website of via deze link
- De Sportsnacks gaan terug door op onze school. Dit zijn sportactiviteiten voor

kinderen van de lagere school in de periode oktober tot december. Meer info volgt
later via de brugfiguur.

Samen maken we er een mooi, fijn en gezellig schooljaar van!
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