
Coronanieuws 

We zijn als school lang ‘gespaard’ gebleven, maar we hebben de 

afgelopen weken de ‘coronadans’ toch niet kunnen ontspringen. 

We  moeten meedansen met de coronagolf of we het nu willen of 

niet. Weet dat we als school het nodige doen om jullie kind en onze 

leerkrachten op een veilige manier naar school te laten komen! Be-

dankt aan allen om goed jullie best te doen en om je te houden 

aan de maatregelen! Nog even volhouden! Verzorg jullie allemaal 

goed! 

 Quarantaine 

Indien er een 3de besmetting binnen de 7 dagen in een klas komt, 

beslist de CLB-arts om de klas in de noodremprocedure te plaatsen. 

Tijdens het voorbije weekend hebben we zo bijkomende besmettin-

gen gekregen in 1-2LO, 3-4LO en 2+3KO. Deze klassen zitten voor 

een week in quarantaine. We duimen mee dat de zieken zeker snel 

weer beter zijn! 

 Warme kledij 

De ramen staan op kip en de deuren open. Zorg steeds dat je kind 

warm genoeg is aangekleed! De opvang dient ook buiten door te 

gaan. Wij mogen in de binnenruimtes geen klasgroepen mengen. Is 

het niet noodzakelijk dat je kind naar de opvang gaat, doe het dan 

zeker niet.  

 Refter KS: Onze kleuters eten voortaan ook terug in de eigen 

klas.  

 Uitstappen mogen nog doorgaan, rekening houdend met de 

richtlijnen, die er in de maatschappij gelden.  

 Enkele annuleringen 

-Openklasmoment van onze instappers mogen we jammer genoeg 

niet organiseren. We hebben wel een filmpje voorzien om vanop 

afstand kennis te maken met de instapklas.  

https://youtu.be/2VPccVcgjBw  
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 Het STEM - atelier Mindstorm van 5LO in Go Geel zal ook niet kunnen doorgaan.  

 We hebben zelf de toneelvoorstelling en de zwembeurt van 1+2LO van volgende week geannu-

leerd. Na een quarantaine van een week onze kinderen al in contact brengen met andere scholen, 

lijkt ons niet opportuun. We geven de voorkeur aan gesprekken met onze kinderen over de qua-

rantaine, hun gevoelens en herhalen en bekijken nog de nodige leerinhouden.  

      Het is een beslissing van de school en daarom zullen de kosten van de toneelvoorstelling ook ge  

      dragen worden door de school.  

 

Blij nieuws 

Een dikke proficiat aan: 

 Brent (1-2KO) en zijn ouders bij de geboorte van Lewis. 

 Juf Lies B bij de geboorte van Vic. 

 

Droevig nieuws 

Wij leven mee met de familie van Nina (6LO) en Lowie (3KO) bij het overlijden van 

hun grootvader. Wij wensen hen veel sterkte! 

 

 

Inschrijven in onze school? 

In de loop van december krijgen de ouders van de kinderen geboren in 2020 een flyer in de bus. 

 Broer of zus? Of kind van personeel? Dan kan je je aanmelden vanaf 10/1/21 tot en met 25/1/21 
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 Anderen? 



Nieuws vanuit de ouderraad 

Bedankt aan allen die onze kalender kochten!  

De opbrengst van deze verkoop is 516,14 euro !  

We hopen dat jullie een kleurrijk 2022 tegemoet gaan!  

Groetjes, de ouderraad  

Een goed voornemen voor 2022 vanuit de LS 

In de lagere school hebben wij het goede voornemen om na de kerstvakantie geen 

koeken meer te eten tijdens de laatste speeltijd. Zo trekken we de gezonde lijn van 

de kleuterschool verder door. In de opvang kan er wel nog een koek gegeten wor-

den.  

 

Gezonde brooddoos 

Graag willen we ook nog even vragen om gewone boterhammetjes met beleg te 

voorzien voor uw kind. We merken vaak nog een extraatje (een wafeltje, choco-

laatje, ..) op in de brooddoos, dat hoeft zeker niet. Het is fijn dat jullie je kind wil-

len verwennen, maar we willen vragen om dit liefst thuis te doen. 

 

Belangrijk Sintnieuws! 

De Sint heeft een brief gestuurd naar onze school met de mededeling  dat hij van de 

grote bazen van ons land, jammer genoeg niet naar onze school mag komen als de 

kinderen in de school zijn. Hij is ook al een beetje oud en moet daarom ook wel voor-

zichtig zijn natuurlijk. Hij heeft ons wel beloofd dat hij zeker zal langskomen tijdens 

het aanstaande Sintweekend!  Vol verwachting klopt ons hart!... 

 

Eindejaar komt dichterbij 

Daarom maken wij met onze kinderen onze kerstkaartjes weer klaar en gaan we ze bezorgen bij alle in-

woners van Zammel. Aan iedereen een zeer warm en gezond eindejaar gewenst! 

 

Als afsluiter even nog dit… 

Als ik in de tijd kon reizen, 

zou ik je gisteren al bewijzen 

wat je morgen nog niet wist. 

Dat vroeg of laat, 

alles wat gebeuren gaat 

allang weer goed gekomen is. 3 

Namens schoolteam SBS 

De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 



woensdag 1   

donderdag 2  

vrijdag 3  LS: Onder de boom 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6  

dinsdag 7 LS: Wieltjes –en speldag 

woensdag 8   

donderdag 9  5+6LO Musical Daens * 

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13   

dinsdag 14 3KO-1-2LO zwemmen* 

woensdag 15   

donderdag 16   

vrijdag 17  Leerlingenraad 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 3KO-1-2LO zwemmen * 

woensdag 22   

donderdag 23   

vrijdag 24  School sluit om 12.20u! - geen opvang na school 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 Start kerstvakantie 

dinsdag 28   

woensdag 29   

donderdag 30   

vrijdag 31   

*: onder voorbehoud 



zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3   

dinsdag 4   

woensdag 5   

donderdag 6   

vrijdag 7   

zaterdag 8   

zondag 9 Einde kerstvakantie 

maandag 10   

dinsdag 11 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 12   

donderdag 13   

vrijdag 14  

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17   

dinsdag 18 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 19   

donderdag 20   

vrijdag 21   

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24   

dinsdag 25 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 26   

donderdag 27   

Vrijdag 28   

Zaterdag 29   

zondag 30   

maandag 31  6LO: ICT-workshop door lkr. KOGEKA 


