
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Jammer genoeg heeft corona ons ook stilaan terug volledig in haar greep.  Het zesde leerjaar is sinds donderdag 

voor een weekje in quarantaine geplaatst als noodremprocedure, na enkele besmettingen.  Ondertussen zijn er 

ook besmettingen in verschillende andere klassen, en is directeur Veerle ook geveld.  We wensen iedereen alvast 

veel beterschap! 

Deze Poppenieuws is heel vaak herschreven omwille van corona, en is er vooral niet vrolijker op geworden.  

Activiteiten worden geannuleerd, maatregelen worden aangepast,… Dit is dus de meest definitieve versie op dít 

moment!  Maar over een half uur kan het weer anders zijn.  Houd dus zeker Gimme in het oog voor de meest 

actuele info! 

Hou jullie ondertussen allemaal gezond!     

Kalender december (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite) 

Agenda onder voorbehoud van de ‘op dat moment’ geldende maatregelen.  Ondertussen zijn toneelvoorstellingen al geannuleerd. 

Ma 6 dec Sint op bezoek in onze school  (zie verder) 
➔ coronaveilig in de Emiel Naudtszaal. 
➔ klassen verspreid over de dag. 

Vrij 10 dec Zwemmen L1- L3 

Di 14 dec Auteurslezing Luc Embrechts L3 (voormiddag)?? 

Vrij 17 dec Zwemmen L1- L3 

Di 21 dec Jeugdtheater Lotje vertelt (voorleesweek) L1 (voormiddag)?? 

Di 21 dec Middagsport L3 (Hockey) 

Week 20 dec Oudercontacten lagere school (digitaal) 

Vrij 24 dec HALVE DAG SCHOOL.  Einde schooldag: 11u40! 
Rapport 2 
9:00: Kerstviering (digitaal in de klas) 
10:30: Kerstfeestje in de school (per klas) 

 

Welkom Fran! 

Vanaf deze week verwelkomen we een nieuwe leerling op onze school.  Fran wordt met open armen ontvangen 

door haar nieuwe klasgenootjes en juffen uit het derde leerjaar. 

  



Coronanieuws 

Sinds deze maand is onze school ook getroffen door Corona.  In vergelijking met andere scholen valt het aantal 

besmettingen nog mee, maar we moeten eerlijk zijn… we vrezen dat het niet zo gaat blijven, want het virus komt 

steeds dichterbij.  We hopen van harte dat we niet te veel klassen in verdere quarantaines moeten plaatsen.  Dit 

gebeurt steeds in samenspraak met het CLB.  Een volledig rampscenario zou het sluiten van de school zijn.   

Dit kan alleen als we allemaal de regels goed opvolgen.  Op school volgen we alvast alle regels op die door de 

overheid zijn opgelegd.  De regels die voorbije vrijdag door minister Weyts zijn aangekondigd, waren zelfs al in 

voege op onze school sinds het begin van dit schooljaar.  Het is alvast fijn om te zien dat jullie aan de schoolpoort 

allemaal jullie mondmasker ophouden.    

Het CLB heeft de regie in handen wat de coronaregels betreft.  Quarantaine of niet?  Wanneer er 3 of meer kinderen 

binnen de 7 dagen besmet zijn in een klas, wordt de klas gesloten.  Bij minder dan 3 kinderen is er een verhoogde 

waakzaamheid. 

Mogen we vragen aan de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar om telkens een mondmasker mee te brengen, en liefst 

ook een reserve in een proper zakje in hun boekentas.  Een extra zakje voor de vuile mondmaskers is natuurlijk ook 

goed om in de boekentas te voorzien.  Er zijn de laatste dagen veel leerlingen die een mondmasker komen vragen 

uit onze voorraad, die stilaan ook wat slinkt.  We laten het natuurlijk vrij aan kinderen uit lagere klassen om een 

mondmasker te dragen, maar dit is zeker niet verplicht! 

We willen alvast Apotheek Van Wambeke heel hard bedanken voor de ruime kortingen 

die we krijgen op de zelftests voor het personeel en enkele leerlingen.  Dit wordt heel 

hard geapprecieerd! 

 

 

Extra trui 

Verluchten, verluchten en nog eens verluchten is de boodschap die we krijgen vanuit de overheid om het 

coronabeestje buiten te houden.  Daarom vragen wij om de kinderen goed aan te kleden en eventueel een extra 

trui mee te geven. 

 

Sinterklaas 

We hadden, samen met Sinterklaas, een mooi coronaveilig programma uitgewerkt voor zijn verjaardagsfeest op 6 

december in de Emiel Naudtszaal.   De overheid verbiedt echter de komst van externen op school. Ook Sinterklaas 

zelf wil graag aan zijn eigen gezondheid blijven denken, en risicocontacten vermijden.  We vinden het heel jammer, 

maar het Sinterklaasfeest zal dus een heel pak kleiner zijn.  We werken aan een alternatief. 

 

Kersthappening 

De ouderraad en het schoolteam hadden het dit jaar graag anders gezien…  de gezellige kerstsfeer tijdens de 

kersthappening lachte ons reeds toe.  Maar helaas, het coronabeest komt hier ook roet in het eten strooien.  Ook 

dit jaar moet deze fantastische activiteit afgelast worden.  De ouderraad bekijkt intern of ze een coronaveilige editie 

kunnen organiseren, maar dit is geen evidentie. 

 

 



Rapporten 

Net voor de herfstvakantie kregen de ouders van de lagere school het nieuwe rapport te zien.  Binnen het 

schoolteam is de evaluatie nog volop bezig, maar we willen alvast de ouders bedanken die de bevraging invulden.  

We lazen met veel plezier jullie lovende reacties, maar gaan natuurlijk ook aan de slag met enkele opmerkingen die 

we ontvingen. 

 

Toetsenperiode 

De lagere school had in het verleden steeds een traditionele toetsenperiode in de maand januari, gevolgd door een 

oudercontact.  Sinds dit schooljaar hebben we dus een nieuw rapport, en verplaatsen we het oudercontact naar 

eind december (zie kalender).  Dit heeft ook gevolgen voor onze toetsenperiode.  Met het team hebben we alle 

opties overwogen, maar beslist om deze toetsenperiode alvast niet meer te laten doorgaan.  Dit zijn onze 

argumenten: 

• We evalueren al heel veel op onze school, en kunnen dus sowieso een breed beeld van uw kind 

vormen.  Daarvoor hebben we grote herhalingstoetsen niet nodig.   

• Grotere hoeveelheden leerstof studeren zullen – vooral in de derde graad – sowieso aan bod komen, 

waardoor onze leerlingen leren plannen en studeren. 

• We zien ook in het secundair onderwijs dat de kerstexamens niet meer de omvang van uit het verleden 

hebben, of zelfs ook geschrapt worden.   

• We merkten in het verleden trouwens ook dat zulke periodes voor veel kinderen een grote stressfactor 

kunnen zijn, zeker na een vermoeiende periode tussen herfst - en kerstvakantie.  

Wat we zullen doen op het einde van het schooljaar, zullen we tegen dan tijdig communiceren. 

• Uw kind krijgt geen grote toetsenperiode, voor of na de kerstvakantie.  

• Het gewone evaluatiebeleid, met regelmatige toetsen, blijft natuurlijk gewoon verder lopen.   

• Herhalingstoetsen zullen wel nog plaatsvinden, maar op verschillende momenten, naargelang de geziene 

leerstof.  Leerlingen en ouders worden hier steeds tijdig van verwittigd via de agenda. 

 

Oudercontact 

De kleuterschool zal uiteindelijk toch digitale oudercontacten organiseren deze week.  Net voor de kerstvakantie 

staan er dan weer oudercontacten voor de lagere school op het programma.  We kunnen hierbij al vrij zeker zijn 

dat we ook hier digitaal met elkaar in gesprek zullen treden.  De uitnodiging met inschrijvingslink volgt heel 

binnenkort. 

 

Oude kledij: ophaling 30 april 2022 

Naast de vele inzamelacties willen we ook nog even meegeven dat onze jaarlijkse inzameling van oude kledij 

binnenkort ook terug zal starten.  De oude kledij zal opgehaald worden op 30 april 2022.  De oude kledij is welkom 

vanaf januari 2022.  We zullen een plaatsje maken onder het afdak van de Woonboot om jullie kledij (in zakken) te 

deponeren. 

  



Koekenverkoop – Tekenfund 

Tijdens de maand november vlogen de koekjes ons bijna letterlijk rond de oren.  We verkochten maar liefst 1 013 

koekenpakketten.  Een hele dikke dankjewel voor jullie steun!  We wachten nog op een extra levering van Lotus 

om de resterende pakketjes te bezorgen. Ze komen gauw jullie richting uit!  

Alle acties die nu georganiseerd worden zijn ten 

voordele van de verdere inrichting van de tuin.  Het 

dossier van het kleuterafdak is (nog steeds) 

gestrand bij de architect, wij hopen samen met 

jullie dat hier vlug wat vaart achter komt. 

 

Wie deze actie uit het oog verloren was, of gewoon 

graag nog wat extra aankoopt… we hebben nog 

enkele pakketjes ter beschikking! 

 

Daarnaast is ook Tekenfund van start gegaan!  Onze leerlingen kregen de infokaart reeds mee naar huis.  

Bestellingen kunnen tot 6 december doorgegeven worden.  De leveringen zullen nog gebeuren voor de 

kerstvakantie. 

 

Nieuwe inschrijvingen (info LOP) 

Na Nieuwjaar beginnen de aanmeldingsperiodes voor de kindjes geboren in 2020.  Loopt, kruipt of zit er thuis nog 

een broertje of zusje, geboren in 2020, dat ook graag naar onze school wil komen.  Dan mogen zij, met voorrang, 

inschrijven tussen 17 januari en 11 februari.  Je maakt best een afspraak (telefonisch of per mail) met directeur 

Veerle om deze inschrijving in orde te brengen. 

 

 

 

 

 

 

Whizzkids 

Het vierde en zesde leerjaar zijn ondertussen al bezig aan de tweede ronde van Whizzkids.  Via deze wedstrijd 

meten we de ICT- vaardigheden van onze leerlingen.  Zij krijgen uitdagende zoekopdrachten voorgeschoteld, naast 

het leren programmeren of lay outen van een tekst.  Ook is er telkens heel wat aandacht voor het veilig omgaan 

met digitale media. 

De eerste ronde was alvast heel succesvol.  We kregen knappe resultaten van onze leerlingen terug.  We duimen 

nu verder voor de tweede ronde (tot half december) en de derde ronde (na de kerstvakantie).  Knap bezig, jongens 

en meisjes! 



Bronzen medaille 

Onze school doet mee met verschillende acties van SVS.  Hiervoor verdienden we een 

bronzen medaille.  Deze staat ook digitaal te pronken op onze schoolwebsite.  Samen voor 

veiligheid! 

 

 

Helm op – Fluo Top 

Tot aan de krokusvakantie kunnen onze kinderen stickers verdienen wanneer ze te 

voet, met de fiets (én helm) en/of fluohesje naar school komen.  Zichtbaar zijn in 

het verkeer is dan ook erg belangrijk. 

Door deze actie willen we hen motiveren om zich veilig in het verkeer te begeven, 

zeker tijdens deze donkere dagen.  Het leuke is, dat ze met een volle spaarkaart 

een gratis toegangsticket voor  Zoo Antwerpen of Planckendael ontvangen. 

Onze fluoleeuw komt af en toe eens kijken hoeveel kinderen er met fluo naar school komen. 

 

Trooper = nieuwe boeken in de klasbib 

Ondertussen staan wij nog steeds op Trooper met onze school. Het budget van Trooper gaat integraal naar nieuwe 

lectuur voor in de klassen.  Geef toe, wat is er nu leuker dan een leuk, spannend boek? 

Er staan nog heel wat boeken op ons verlanglijstje.  Helpen jullie ons sparen via Trooper?  Het leuke is, dat het jullie 

geen cent kost, maar dat de kinderen er wel mooie nieuwe boeken van kunnen kopen. 

Dus denken jullie eraan als jullie de geschenkjes kopen voor onder de kerstboom? 

 

Overlijden 

Juf Sabine heeft jammer genoeg haar schoonbroer Eddy verloren.  We wensen haar en de familie heel veel sterkte 

in deze moeilijke tijden. 

 

VOI.CE 

Kent u de onderwijsinspectie? Misschien niet of zijn zij voor u slechts een vage onderwijspartner. Daar wil men 

verandering in brengen met de gloednieuwe app VOI.CE (Vlaamse Onderwijsinspectie - Contribute to Education). 

Met deze app kunt u als ouder uw stem laten horen, vertellen over de school van uw kinderen, uw mening geven 

over wat u belangrijk vindt in het Vlaamse onderwijs … Zet met onderstaande QR-code de app op uw slimme 

telefoon en u bent helemaal klaar om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onderwijs en de school van 

uw kinderen. Vertel het aan de onderwijsinspectie, want men wil ook weten hoe u over de kwaliteit van onderwijs 

denkt. Bent u ook nieuwsgierig naar de mening van de andere ouders, van leerlingen, van leraren, van …? Dan bent 

u aan het goede adres met VOI.CE.   De onderwijsinspectie dankt u alvast voor uw interesse! 



 

Verrassing!! 

Wat heeft de kerstman in zijn zak zitten voor onze school?  Hou op 24 december Gimme, Facebook en onze website 

in de gaten om onze kerstboodschap te ontvangen! 

 

Houd het veilig en gezond de komende weken! 

directeur Veerle 


