
NIEUWSBRIEF   « N A A M »  

15 januari 2021 
 
Maandag 18 januari 2021 

- Het is weer een STRAPDAG!  Komen we allemaal nog eens met de 
fiets of te voet?  Dan kunnen we weer een hoog aantal deelnemers 
scoren! 

- De kleuterleidsters hebben na schooltijd een digitale personeels-
vergadering. 

 
Dinsdag 19 januari 2021 

- L1 en L2: gaan in de namiddag zwemmen. 
 

Woensdag 20 januari 2021 
 

Donderdag 21 januari 2021 
- De leerkrachten van de lagere school hebben na schooltijd een digitale personeels-

vergadering. 
 

Vrijdag 22 januari 2021 
 
Zaterdag 23 januari 2021 

- Juf Els volgt een digitale workshop: ‘muziek voor de jongste kleuters’. 
 

Mededelingen:  
- De corona-maatregelen worden verlengd tot aan de krokusvakantie (code oranje). De 

meerdaagse uitstappen gaan al zeker niet door tot aan de paasvakantie.  Onze 
meerdaagse uitstappen van 2de en 3de graad waren gepland na de paasvakantie.  Dus 
we wachten nog af…  

- Voor ons alternatieve grootouderfeest vragen we om de kinderen van de Rooimans 
maandag volgende attributen mee te geven naar school: 

o Een pruik 
o Een trui of jas met kap (hiermee mag het kind gewoon naar school komen). 
o Een zonnebril 
o Pet/hoed 
o Mondmasker 

Indien uw kind dit niet heeft, is het niet de bedoeling om dit aan te kopen.  We hebben 
in de klas enkele reservematerialen die we ook kunnen gebruiken.  

 Gelieve alles te voorzien van een naam. 
- Boterhamdozen.  

We zien dat er in de boterhamdozen weer vaker koeken verschijnen om na de 
boterhammen te eten.  Graag willen we nog eens melden dat het niet de bedoeling 
is om snoep of koek mee in de boterhamdoos te steken. We willen kinderen 
aanmoedigen om steeds gezond te eten.  Groenten of fruit in de boterhamdoos is 
geen enkel probleem.  Alvast bedankt. 
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- Koek eten in de kleuterschool.  
Omdat we merken dat het eten van de koeken heel wat van onze ‘onderwijstijd’ 
wegneemt, hebben we met de kleuterleidsters besloten om dit moment een beetje 
in te korten.  Dit wil zeggen dat we met een zandloper van 10 minuten zullen werken 
om de koeken op te eten.  Koeken die dan nog over zijn, worden terug mee naar huis 
gegeven en kunnen thuis verder opgegeten worden.  Hiervoor willen we jullie vragen 
om geen overdaad aan koeken mee te geven met je kleuter: 1 droge koek of 5 kleine 
koekjes zijn meer dan voldoende.  Zo blijft er voor ons veel meer tijd over voor een 
verhaaltje, spelletje, …  Dat zullen de kleuters leuk vinden. 

- Water drinken in de kleuterschool.  
We ondervinden in de kleuterschool best wat problemen met de persoonlijke 
drinkbussen van de kinderen.  Vaak zijn ze niet goed afgesloten en is de hele 
boekentas nat of ze vallen op de grond.  We merken ook dat we minder kunnen 
toezien of een kleuter al dan niet voldoende gedronken heeft op een dag.  Daarom 
willen we terug werken met de bekers.  De kleuters krijgen een persoonlijke beker 
van de school, die door de leerkracht op een vast moment gevuld wordt. De kleuters 
mogen ook tijdens de dag steeds om water vragen en krijgen altijd de kans om te 
drinken.  De drinkbeker gaat dan mee naar huis, wordt thuis afgewassen en gaat dan 
weer in de boekentas mee naar school.  Drinkbussen moeten dus NIET meer 
meegegeven worden naar school.  
 
 
 

Oeps… vergeten? 

  

We hebben nog geen tableaux vivants 

ontvangen.  

Waarschijnlijk zijn jullie nog volop 

inspiratie aan het opdoen?!  

De leerlingen van het zesde 

leerjaar  gaven alvast het goede 

voorbeeld.   

Wat vinden jullie van hun tableaux 

vivants?  

Nu is het jullie beurt… Veel succes!  
 
 
Bijlage: 
Iedereen: voorbeeld tableaux vivants 6de leerjaar (via OPF – 24 – vb tableaux) 


