
Een gelukkig en gezond 2022 

We starten onze allereerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar met 

jullie allen een ijzersterke gezondheid en het allerbeste toe te wen-

sen! 

 

Nieuwe coronamaatregelen 

 Quarantaine 

Over deze nieuwe maatregelen i.v.m. quarantaine hebben jullie dit 

weekend reeds een bericht via smartschool ontvangen. In bijlage 

vind je het schema nogmaals terug. 

 

 Herstelcertificaat 

Voor zij die het herstelcertificaat nog niet hebben bezorgd, heel 

graag nog bezorgen a.u.b. zo kunnen wij ons ook op de juiste ge-

gevens baseren. Dankjewel! 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Graag een lekker ontbijt voor Valentijn? Bestel dan snel! Wij zorgen 

voor levering aan huis! Via deze link kan je een bestelling plaatsen: 

https://debollenboom2022.myonline.store/  

Dankjewel! Onze kinderen kunnen er weer wat extra leuke dingen 

mee doen in de school. 
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Communicatie 

Heb je een vraag? Een bezorgdheid? Laat het ons dan zeker weten! Dit 

kan via berichten van Smartschool. Bel je liever? Je kan ons bereiken op 

volgende telefoonnummers: 

KS: 014/566520 – 014/566522 - 014/566524 

LS: 014/566525 - 014/566523 - 014/566526 

Of kan je ons niet bereiken? Stuur dan even een berichtje via Smartschool met de vraag voor een telefo-

nisch gesprek. Wij bellen je dan zeker terug op. Zo  kunnen we er ook de nodige tijd voor nemen om jouw 

vraag te bespreken. We wensen de  communicatie via  GSM-toestellen te beperken. Zo kunnen wij zorgen 

voor de nodige tijd om de vragen grondig te bespreken. Wij danken jullie alvast voor het begrip! 

 

Droevig nieuws 

Helaas dienen wij ook wel droevig nieuws te melden. Wij leven mee met de familie 

van Lisa (5LO) bij het overlijden van haar grootmoeder. Wij wensen haar en haar 

familie veel sterkte toe! 

 

Blij nieuws 

Wij zijn blij dat we ook blij nieuws mogen melden. Juf Magali is bevallen 

van een flinke dochter, Odet! Wij wensen haar en haar gezin een dikke pro-

ficiat! 

 

 

Nieuws vanuit het team 

 Juf Hilde heeft verlenging van haar ziekteverlof tot aan de paasvakantie. Juf Fé zal 

haar blijven vervangen. 

 Juf Gladys heeft ook verlenging gekregen van haar ziekteverlof. Meester Peter zal 

haar ook blijven vervangen. 

 Juf Magali is in bevallingsverlof en wordt vervangen door meester Dylan en juf Janne. Vanaf februari zal 

juf Janne de volledige vervanging op zich nemen. 

 

Carnaval op school 

We kijken al even enkele weken verder naar Carnaval. Wegens de huidige coronamaat-

regelen hebben we beslist om de carnavalstoet ook dit schooljaar niet te laten door-

gaan. Wij zullen zeker wel carnaval vieren, maar dan in de school op een coronaveilige 

manier, zonder slingers, confetti of spuitbussen! Voor onze kleuters willen we vragen 

om zeker geen verkleedpakjes uit 1 stuk (onesie) te voorzien. 
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Namens schoolteam SBS 

De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 



zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17   

dinsdag 18 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 19  nm: Moev: trefbal 3+4LO 

donderdag 20   

vrijdag 21   

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24   

dinsdag 25 3KO-1-2LO zwemmen—6LO: Technieknamiddag SILA 

woensdag 26   

donderdag 27  6LO: Uitleg secundair onderwijs SILA - 4LO: Medisch onderzoek 

Vrijdag 28   

Zaterdag 29   

zondag 30   

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

Activiteiten zijn onder voorbehoud  
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dinsdag 1 1-2LO zwemmen - LS: Wieltjes– en spelletjesmiddag 

woensdag 2  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - geen school 

donderdag 3   

vrijdag 4 LS: Onder de boom  

zaterdag 5   

zondag 6   

maandag 7  5LO: Kranten in de klas (ganse week) 

dinsdag 8 1-2LO zwemmen 

woensdag 9  

donderdag 10   

vrijdag 11  LS: Leerlingenraad 

zaterdag 12   

zondag 13   

maandag 14   

dinsdag 15 1-2LO zwemmen – (3-4)-5LO auteurslezing Karin Jacobs 

woensdag 16   

donderdag 17  

vrijdag 18   

zaterdag 19   

zondag 20   

maandag 21   

dinsdag 22 1-2LO zwemmen 

woensdag 23 1-2LO Sport Axion—nm: MOEV netbal 5-6LO 

donderdag 24  3-4LO Sport Axion 

vrijdag 25 Carnaval op school  

Zaterdag 26   

zondag 27   

maandag 28 Start krokusvakantie 

Activiteiten zijn onder voorbehoud  


