
Bijna vakantie 

De krokusvakantie staat bijna voor de deur! Wij wensen iedereen 

voor volgende week een zeer fijne en leuke Gekke Week, met aan-

sluitend een zeer ontspannende vakantie toe! 

 

Code oranje coronamaatregelen 

Vanaf zaterdag, dus voor de school vanaf, maandag 21 februari, 

komen we in code oranje van de coronabarometer. Hieronder vind 

je een korte samenvatting wat dit precies inhoudt: 

 Mondmaskers 

Vanaf maandag hoeven onze kinderen geen mondmasker meer te 

dragen! 

 Oudercontacten 

De oudercontacten kunnen fysiek doorgaan met respect voor de 

veiligheidsmaatregelen. 

 Vergaderingen 

Vergaderingen worden maximaal digitaal georganiseerd. Er kan 

enkel afgeweken worden als er een reële nood is aan fysiek sa-

menkomen. 

 Wat blijft nog steeds? 

Ventileren en verluchten, afstand houden, drukte aan poort vermij-

den, klasgroepen binnen proberen te vermijden (refter mag), han-

den wassen, hoesten in ellenboog, … en wie ziek is, blijft thuis! 

 

Tarief opvang aangepast 

Door de indexstijging werden de prijzen van  de kinderopvang 

procentueel verhoogd. Dit komt neer op €0.96 per begonnen half 

uur. 
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Een klasje bij! 

Onze kleuterschool groeit! We kunnen na de krokusvakantie een extra klas inrichten tij-

dens de voormiddagen. Onze klas van juf Greet en juf Lies verdelen we in 2 groepen. We 

krijgen hierbij de klas van juf Greet/Lies met de jongste kinderen van 1KO (°2018) en de 

oudste kinderen van de instapklas (°2019) en de klas van juf Lies B met onze allerkleinsten, 

de jongste kinderen van de instapklas (°2019). 

In de namiddag komt de klas wel terug samen met regelmatig extra ondersteuning. 

De kinderen van juf Greet en Lies krijgen nog een briefje mee naar huis in welke klas ze precies komen te 

zitten.  

 

Droevig nieuws 

Wij leven mee met de familie van Lisa W (5LO) bij het verlies van haar opa. Wij wensen hen 

veel sterkte toe! 

 

Zeeklassen - infomoment 

We kijken al enkele maanden verder … wel geteld tot aan 18 mei! Op die dag vertrekken 

onze kinderen van 3+4LO voor de eerste keer op zeeklassen. Om deze 3-daagse goed 

voor te bereiden, wensen wij de ouders van de kinderen van 3+4LO uit te nodigen op een 

infomoment op 19 april om 19u. Noteer deze datum dan al zeker maar in je agenda! 

 

Nieuws vanuit het team 

 Juf Gladys zal na de krokusvakantie terug komen naar 1LO! Wij danken meester Peter 

voor de fijne samenwerking en de goede zorgen voor ons 1ste leerjaar. 
 Juf Lies B, kleuterjuf, komt terug uit zwangerschapsverlof. Zij zal in de voormiddag de instapklas en in 

de namiddag de zorgwerking op zich nemen. Juf Ines zal de uren L.O., Krullenbol en 23KO (op woe.) 

verder op zich blijven nemen.  
 Juf Greta (kinderverzorgster) heeft ziekteverlof tot aan de krokusvakantie.  Zij wordt deels vervangen 

door juf Mimi en juf Mireille. We wensen juf Greta veel beterschap! 

 

Financiële steun nodig? 

De sociale dienst van de stad Geel wil mensen, die het financieel moeilijk hebben, helpen. Hoe 

dit kan, kan je terugvinden in de flyer in bijlage. 

 

We hebben een winnaar!.... 

 3LO heeft deelgenomen aan de wedstrijd ‘Bingel escape room’. De 

kinderen hebben supergoed hun best gedaan om de code te vinden en te 

ontsnappen in en uit een hoekenwerk. Zij hebben een bingeltablet en 

bingelpetten voor de klas gewonnen! Een dikke proficiat aan 3LO! 

 De klassen van de LS hebben  meegedaan aan de Poëziebingo van Leeslab. Hierdoor ont-

vangen zij per klas een boek vol poëzie. Er kan dus weer wat extra voorgelezen/voorgedragen 

worden! 
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Namens schoolteam 

SBS De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 

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 - 3KO: Mon en Miep op bezoek 

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

Zaterdag 26   

zondag 27   

maandag 28 Start krokusvakantie 



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  6LO: vm: Bezoek aan SILA (fiets!) 

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  LS: Onder de boom 

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 - 3-4LO Sport Axion 

dinsdag 29 1-2LO zwemmen 

woensdag 30   

donderdag 31 Oudercontact 



vrijdag 1  123LO: Beringen - 456LO: Antwerpen 

zaterdag 2   

zondag 3   

maandag 4 Begin paasvakantie 

dinsdag 5   

woensdag 6   

donderdag 7   

vrijdag 8   

zaterdag 9   

zondag 10   

maandag 11   

dinsdag 12   

woensdag 13   

donderdag 14   

vrijdag 15   

zaterdag 16   

zondag 17   

maandag 18 Einde paasvakantie-paasmaandag verlof 

dinsdag 19 3-4LO zwemmen - 3-4LO: 19u: Infoavond zeeklas-

sen 

LS: Wieltjes—en spelletjesdag 

woensdag 20  6LO: School is cool 

donderdag 21 5-6LO zwemmen 

vrijdag 22 schoolreis KS - LS: Leerlingenraad—Onder de 

boom 

zaterdag 23   

zondag 24   

maandag 25   

dinsdag 26 3-4LO zwemmen 

woensdag 27   

donderdag 28 2-3LO Yum Yummer  5-6LO zwemmen 

vrijdag 29  1-2-3LO: Insectopia Mechelen 

zaterdag 30 Vormsel namiddag 


