
NIEUWSBRIEF 

23 oktober 2020  
 
 
Maandag 26 oktober 2020 

- L1: De Moev-activiteit Kronkelidoe van ’s namiddags gaat niet door. 
 

Dinsdag 27 oktober 2020 
- L4: de leerlingen hebben in de voormiddag medisch toezicht op school. 
- K2: Lisa Lauryssen (stagiaire) komt een kijkje nemen in deze kleuterklas. 
- Het geplande inschrijfmoment voor nieuwe kleuters gaat vandaag niet door omwille van een 

besmette kleuterleidster.  Voor meer inlichtingen kan u terecht op het secretariaat van de 
school: 03/314 50 41.  

- Na school is er een digitale personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere school. 
- ’s Avonds vergadert het ABOC online. 

 
Woensdag 28 oktober 2020 
 
 
Donderdag 29 oktober 2020 

- Juf Christel volgt in de voormiddag online een bijscholing voor mentoren (deel 4/4). 
 

 
Vrijdag 30 oktober 2020  

- Omwille van besmettingen in onze school, gaan we niet meer naar de bieb.  Ook na de 
herfstvakantie doen we dit niet meer zo lang het Code oranje is. 

 
 
Mededelingen:  

- Twee personeelsleden zijn besmet met corona en daardoor zijn er in De Rooimans ook twee 
klassen gesloten.  Het risico op besmetting voor deze kinderen is hoog.  Met de arts van het 
CLB is afgesproken dat zij niet meer naar school komen voor de herfstvakantie.  Vanaf 3 
november is heel deze periode voorbij en mogen kinderen vanaf dan ook in de landelijke 
kinderopvang blijven. 

- De geplande digitale oudercontacten van K1 zullen volgende week niet doorgaan. Juf Els 
maakt terug een planning op zo gauw ze genezen is.  

 
Bijlage:  

- iedereen:  
*) gegevens voor informele contacten met leerkrachten tijdens corona (achteraan 
nieuwsbrief). 
*) Gezinsbond: griezelkaart (op papier) – voor kinderen uit K1 en K3 via apart bericht op het 
ouderplatform. 
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Beste ouder(s) 
 
Wij beseffen maar al te goed dat door corona het informeel contact met leerkrachten weggevallen 
is. 
 
Toch vinden wij dit heel belangrijk en willen wij laten weten dat wij altijd bereikbaar zijn voor ouders. 
We moeten er alleen (omwille van corona) voor zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk aanwezig 
zijn op school.  
 
Laat dus even via een mailtje weten of je iets wil bespreken met de leerkracht dan zorgen wij ervoor 
dat we jullie kunnen ontmoeten (fysiek of digitaal).  
 
De mailadressen van de leerkrachten zijn: 
Kleuteronderwijzers  
K1: els.sysmans@dewijsneus.be  
K2: katelijn.michielsen@dewijsneus.be  
K3: kim.debie@dewijsneus.be  
Ondersteuning in de klassen  
In K1 en K2: renild.voet@dewijsneus.be   
In K3, bewegingsopvoeding en zorg: annelies.deprins@dewijsneus.be  
  
Onderwijzers lagere school   
L1: seppe.vangils@dewijsneus.be  
L2: veerle.verboven@dewijsneus.be   
      anke.boudewijns@dewijsneus.be   
L3: siri.depreter@dewijsneus.be   
L4: inge.vervoort@dewijsneus.be   
L5: dorien.janssens@dewijsneus.be   
L6: marjolein.tilburg@dewijsneus.be   
      jana.janssen@dewijsneus.be   
 
Zorgcoördinator 
christel.snoeijs@dewijsneus.be   
  
Vervangingen/resturen  
hanne.goris@dewijsneus.be 
  
ICT leerkracht/leermeester lichamelijke opvoeding  
jan.koyen@dreefke.be  
jana.janssen@dewijsneus.be  
   
Vriendelijke groeten 
 
Denise van Gestel 
Directeur “De Wijsneus” 
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