
Coronabarometer 

Zoals jullie al wel vernomen hebben, hanteren wij binnen het on-

derwijs nu ook coronabarometer. Deze staat momenteel in het 

rood.  Wat betekent dit? 

 Contactonderwijs blijft de regel - afstandsonderwijs kan indien 

nodig nog wel georganiseerd worden 

 Ventileer zoveel mogelijk - CO2– metingen noodzakelijk: in elk 

klaslokaal wordt er een CO2-meter gebruikt 

 Mondmaskers in LS 

 Wie ziek is, blijft thuis! (dit is in elke kleur van de barometer!) 

 Basis hygiëne maatregelen (hoesten in elleboog, handen was-

sen, …) 

 Tracht drukte te vermijden aan schoolpoort—afstand houden 

 Vergaderingen gebeuren digitaal 

 Kinderen in LS krijgen vaste plaats 

 Geen groepen mengen 

 

Laten we elkaar verwarmen 

Op 17 februari is het Dikketruiendag in onze school. We zorgen 

allemaal dat we dan een extra warme trui aan hebben. Op die dag 

staan we met onze kinderen stil bij het belang om zuinig om te 

springen met onze energie. Je kan het ook warm krijgen door 

vriendelijk te zijn tegenover elkaar, nabij te zijn en gewoon vrien-

den te zijn van elkaar. Ook daar staan we die dag bij stil! Laten we 

elkaar dus  zeker ook verwarmen! 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Dankjewel voor jullie grote aankoop van  onze ontbijtboxen! We 

hebben er 339 stuks mogen verkopen!  Zondag 13 februari mogen 

jullie alvast van smullen! 
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Nieuwsbrief februari 



Carnaval in onze school 

 Gekke week 

Tijdens de week van 21 februari organiseren we een Gekke week: 

- Maandag 21/2: Gekke haren dag - je mag iets geks doen met je haar 

- Dinsdag 22/2: Gekke truien dag - je mag een gekke trui aan doen of iets geks 

doen met je trui 

- Woensdag 23/2: Gekke boekentas dag - je mag je boekentas een beetje gek 

versieren 

- Donderdag 24/2: Gekke schoenen dag - je mag gekke schoenen aan trekken 

- Vrijdag 25/2:  Helemaal gekke dag - je mag helemaal verkleed naar school 

komen 

 Carnaval op school 

Op vrijdag 25/2 vieren we Carnaval op school.  

Enkele afspraken op een rijtje: 

 We mogen vanaf ‘s morgens verkleed naar school komen.  

 Losse attributen kunnen we beter thuis laten, aangezien die nogal snel ver-

loren durven te gaan en dan is er weer wat verdriet gespaard!  

 Voor onze allerkleinsten willen we vragen om geen onesies te voorzien. Een 

onesie maakt het toiletbezoek zeer moeilijk.  

 Confetti, spuitbussen en serpentines hebben we niet nodig. 

Frietjes eten! 

Tegen de middag aan worden onze kinderen getrakteerd op lekkere frietjes 

met water of cola. Het is feest en bij een feest mag er al eens gezondigd wor-

den. Indien je kind ‘s middags naar huis gaat, kan het dus best zijn dat hij/zij 

geen honger zal hebben. De ouderraad sponsort dit feestmaal, waarvoor onze 

grote dank!  
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Namens schoolteam SBS 

De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 

Een berichtje van de kinderen van 4LO -Bedankt!  

De kiwi-ballen zijn aangekomen. De leerlingen van 

het vierde gaan ze oppompen en verdelen. 

Dankjewel aan iedereen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droevig nieuws 

Wij leven mee met de familie van Ella (2LO) en Lilou (1KO) bij het overlijden van hun 

grootvader. Wij wensen hen heel veel sterkte. 

 

Nieuws vanuit het team 

 Juf Gladys zal nog afwezig blijven tot aan de krokusvakantie. Meester Peter zal haar blijven vervangen. 

 Juf Magali is in bevallingsverlof en wordt vanaf februari volledig vervangen door juf Janne. Meester Dy-

lan zal op dinsdag een ganse dag in de LS en op woensdag voor de speeltijd in de KS bijkomende on-

dersteuningsuren op zich nemen. 

Einde schooltijd LS 

 Kleuters aan de schoolpoort 

We stellen vast dat er vaak  kleuters in het paadje tot aan de groene poort lopen. Zij mengen zich dan tus-

sen de klasrijen van de lagere school. Om het overzicht goed te kunnen blijven bewaken en om te voorko-

men dat er ongelukken zouden gebeuren, willen we vragen om de kleuters niet in het paadje te laten 

rondlopen a.u.b. Dankjewel! 

 Gaat voortaan de bel om 15.13u? 

Nee, hoor! Maar toch zou ze wel kunnen gaan! Dat is dan een verwittigingsbel voor de kinderen, die met 

materiaal op de speelplaats aan het spelen zijn. Zij krijgen dan het signaal om op te ruimen. Je bent dus 

zeker niet te laat als je deze bel in de verte zou horen! 
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dinsdag 1 3KO -1-2LO zwemmen - LS: Wieltjes– en spelletjesmid-

dag 

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 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 9  

donderdag 10  6LO: Mieke B Sila op bezoek 

vrijdag 11  LS: Leerlingenraad 

zaterdag 12   

zondag 13  Lekkere ontbijtboxen 

maandag 14   

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

Jacobs 

woensdag 16   

donderdag 17 Dikke truien dag– zorg voor aan warme trui! - KS+ 1-2LO: Vertel-

tent  

vrijdag 18   

zaterdag 19   

zondag 20   

maandag 21 Gekke haren dag 

dinsdag 22 Gekke truien dag - 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 23 Gekke boekentas dag - 1-2LO Sport Axion—nm: MOEV 

netbal 5-6LO 

donderdag 24 Gekke schoenen dag - 3-4LO Sport Axion 

vrijdag 25 Helemaal gekke dag - Carnaval op school—frietjes eten 

Zaterdag 26   

zondag 27   

maandag 28 Start krokusvakantie 

Activiteiten zijn onder voorbehoud  



dinsdag 1   

woensdag 2   

donderdag 3   

vrijdag 4   

zaterdag 5   

zondag 6 Einde krokusvakantie 

maandag 7 Start aanmeldingen °2020 iedereen 

dinsdag 8 1-2LO zwemmen - LS: Wieltjes– en spelletjes 

dag 

woensdag 9   

donderdag 10   

vrijdag 11  LS: Leerlingenraad - Onder de boom 

zaterdag 12   

zondag 13   

maandag 14 Kleuters De Werft PICcOLo 

dinsdag 15 1-2LO zwemmen - 6LO: Colorwall (schilderles 

door Luc H– Kogeka) 

woensdag 16  nm: zwemmarathon 

donderdag 17   

vrijdag 18   

zaterdag 19   

zondag 20   

maandag 21  Groendag - 5LO: de schaal van M (hele week) - 

brandevacuatieoefening 

dinsdag 22 1-2LO zwemmen 

woensdag 23   

donderdag 24   

vrijdag 25   

zaterdag 26   

zondag 27  Lentefeest—digitaal 

maandag 28  6LO: Discover SAG 

dinsdag 29 1-2LO zwemmen 

woensdag 30   

donderdag 31 Oudercontact 

vrijdag 1 123LO: Beringen - 456LO: Antwerpen 

zaterdag 2 Start paasvakantie 


