
Nieuwsbrief september, start van het schooljaar 2021-2022 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Bij het begin van dit schooljaar wens ik jullie allemaal een aangenaam en  leerrijk schooljaar toe, 

met deze keer als thema: 

Eén palet, vele kleuren! 

 

Met volgende slogans willen we thema’s als :  eigenheid, kunst, verbondenheid, diversiteit en talenten belichten:                  

September/oktober: Kom maar in de kleur zoals je bent, iedereen is anders en uniek gekend.                                   

November/ december: Kleuren samen, SAMEN kleuren we ons schooljaar!                                                                                      

Januari / februari: Denk niet wit, denk niet zwart maar aan de kleur van je hart.                                                                                    

Maart/ april: Laat je kleuren schitteren!                                                                                                                                                      

Mei / juni: Kleurrijk de wereld rond. 

Laten we er SAMEN een KLEURRIJK jaar van maken! 

Wij nodigen jullie, ouders ook al snel uit naar de klas op dinsdag 7 september voor de informatieavond, waarop elke 

leerkracht de werking van de klas toelicht. De kleuterjuffen ontvangen jullie graag om 19u, de juffen van de lagere 

school om 20u. Mondmaskers zijn voor ouders nog steeds verplicht op school! 

  

is ons digitale briefje. Graag blijven we dit medium gebruiken in combinatie met briefjes in de 

agenda van de kinderen. Soms kunnen we jullie met een digitaal briefje sneller op de hoogte 

brengen van activiteiten of een dringende mededeling bezorgen. Daarom graag de vraag om  jullie gegevens up-to-

date te houden zodat de boodschappen correct terecht komen. Is een e-mailadres veranderd laat het weten dan 

passen we dit onmiddellijk aan. Dank u voor jullie medewerking.  

 

Hierna volgen de maatregelen waar wij ons op school nog moeten aan houden 

in kader van COVID-19. Alle leerkrachten en allicht de overgrote meerderheid 

van jullie zijn ondertussen volledig ingeënt en zijn dus al beter beschermd. 

Toch moeten we waakzaam blijven.  

Ik hou jullie op de hoogte mocht hierover nog bijkomende communicatie 

komen vanuit de overheid. 

 

We starten dit schooljaar met 2 nieuwe collega’s: meester Corneel De Grieve zal op vrijdag als ICT-coördinator 

de kinderen en ook de leerkrachten motiveren om met allerlei media en ICT-tools aan de slag te gaan en Els 

Verliefde zal op maandag- en donderdagvoormiddag juf Marijke ondersteunen in de klas als kinderverzorgster. 

Juf Hanne die vorig al deels bij ons lesgaf zal nu voltijds aan de slag kunnen. 

U kan ook over juf Miranda horen, zij staat in het lerarenplatform van onze scholengemeenschap en als zij niet in 

een vervanging staat komt zij op onze school ondersteunen in de zorgwerking. Voorlopig is zij enkel op maandag 

nog ter onzer beschikking. 

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://capacoa.ca/en/covid-19-information/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

COVID-19 – maatregelen: 

Aandachtspunten (indien mogelijk) 
 

• Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht. 

• Leerlingen komen bij voorkeur te voet of met de fiets. 

Derden op school 

• Ondersteuners en begeleiders zijn op school toegelaten.    

• Andere derden worden nog zo weinig mogelijk binnen gelaten. 

Extra-murosactiviteiten (eendaagse 
uitstappen, meerdaagse uitstappen,…) 

• Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de 
rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…). 

Groepsactiviteiten op school 
(vergaderingen,, vieringen, …) 

• Vergaderingen kunnen doorgaan met mondmaskerplicht. De 
mondmaskerplicht is niet van toepassing wanneer er neergezeten 
wordt aan tafel. 

Gebruik infrastructuur en klaslokalen • Lokalen worden maximaal geventileerd.  

Lunchpauze 

• De lunchpauze kan georganiseerd worden in de refter.  

• Ook hier wordt voldoende geventileerd. 

• De kinderen zitten in de refter per klasgroep. 

• Warme maaltijden zijn toegelaten. 

Speelplaats (inclusief speeltuigen en 
materiaal buiten) 

• De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen 
georganiseerd worden.  

• De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in 
openlucht.  

Handhygiëne • We blijven belang hechten aan een goede handhygiëne. 

Ouderstromen 

• De aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren wordt zo veel 

mogelijk vermeden. Kinderen worden aan de poort afgezet en 

opgehaald. (Voor de aankomers maken we hier de eerste 2 weken 

een uitzondering op: de ouders mogen hun kinderen begeleiden tot 

op de speelplaats maar houden het afscheidsmomentje kort!) 

• Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker.  

• Op infoavonden wordt erop gelet dat de ouders voldoende afstand 

kunnen bewaren van elkaar. 

Verluchting en ventilatie 
• Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste 

voorzorgsmaatregelen.  

Social distancing (1,5 meter) 
Mondmaskers 

Principe 

• Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. 

Leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te 

dragen, kunnen dit. 

• Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met 

andere volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een 

mondmasker niet nodig. Idem voor essentiële derden.  

• Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. Dus ook bij het 

brengen en halen van de kinderen. 

 



 

 

ORGANISATIE KLASSEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022  

KLEUTERKLASSEN 

APPELAAR                                                      

K1: Juf Lydia 1/2 + juf Anneleen 1/2                                                                                                                                        

K2/3: Juf Annemie 4/5 + Juf Jasmijn 1/5 (op vrijdag) 

ANKER  

KA1: Juf Kristine 4/5                                                                                                                                                                     

KA2/3: Juf Hilde 4/5   In KA1 en KA2/3 worden de kinderen begeleid door Christine R. op woensdag en 

vrijdag, onder verantwoordelijkheid van de klasjuf die aanwezig is, zodat er steeds 2 begeleiders aanwezig zijn 

op ons Ankerschooltje.  

IBOE 

KG1: Juf Marijke 4/5 + juf Elke 1/5 (op vrijdag)                                                                                      

KG2/3: Juf Lieve (woe+do+vr) + Juf Elke 1/2 (ma+di+woe)       

Kinderverzorgster = Christine Roelandt + Els Verliefde 

Kleuterturnen:  Juf Elke (KG1+KG2/3) + meester Robin (K1+ KA1+ KA2/3) + meester Wim (K2/3)  

LAGERE SCHOOL 

APPELAAR 

1L: Juf Nathalie 1/2  (maVM+diVM+doVM+vrVM) + juf Hanne (woeVM)         1L sluit in de NM aan bij 2L                                                                                                                                                                                                      

2L: Juf Els (3/4)(alle VM+maNM) + juf Hanne 1/4 (diNM+doNM+vrNM)                                                                                                                                                                                                                                             

3L:   Juf Hilke (alle VM)  3L sluit aan bij 4L  in de NM                                                                                                          

4L: Juf Claudine                                                                                                                                                                           

5L: Juf Amber L                                                                                                                                                                    

6L: Juf Heidi 

IBOE 

1/2LG: Juf Wendy                                                                                                                                                                                             

3/4LG: Juf Katelijne 4/5 + juf Hanne 1/5 (op maandag) 

Bewegingsopvoeding lager:  Meester Wim  

ICT-coördinator: meester Corneel De Grieve  

Zorgcoördinator: Juf Hilke (alle NM) 

Ambulante leerkracht: juf Hanne (op diVM+doVM+vrVM) 

Administratieve medewerkers: Inge Janssens (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag) + 

Anne Van Caelenberg (vrijdag)  

Directeur: Mr. Joris 



 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN: SCHOOLJAAR 2021-2022 
 

 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER: 

 

- Pedagogische studiedag: maandag 11 oktober 2021 

 

- Herfstvakantie: van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021 

 

- Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 

- Lokale verlofdag: vrijdag 12 november 2021 

 

- !!! opgelet: vrijdag 24 december is het school tot 11u50!!! 

- Kerstvakantie: van zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER: 

 

- Pedagogische studiedag: woensdag 9 februari 2022 

 

- Krokusvakantie:  van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 

 

- Paasvakantie:  van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER: 

 

- Pedagogische studiedag: woensdag 11 mei 2022 

 

- O.L.H.-Hemelvaart:  donderdag 26 mei 2022  

- Brugdag O.L.H.-Hemelvaart: vrijdag 27 mei 2022 

 

- Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022 

- Lokale verlofdag: dinsdag 7 juni 2022 

 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR  

Donderdag 30 juni: einde 11u50! 

 

Om te noteren: 

    Vormsel Oosterzele: zaterdag 18 september 2021    18.00 uur 

    Eerste Communie Oosterzele: zondag 10 oktober 2021         09.30 uur 

    Eetfestijn:  zondag 24 oktober 2021 

    Kerstmarkt in De Appelaar:  zondag 19 december 2021 

    Spaghettifestijn:  vrijdag 18 maart 2022 

   Eerste Communie Oosterzele: zondag 1 mei 2022             09.30 uur 

   Schoolfeest De Appelaar – Anker:  zondag 22 mei 2022 

   Schoolfeest Iboe:  zondag 19 juni 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief kan u ook altijd terugvinden, in het kleur, op onze website: 

www.vrijebasisschooloosterzele.be  

De maandmenu staat ook apart op onze website en wordt minstens een week voor het begin van de 

maand gepubliceerd. 

Maandpunt Sociale 

vaardigheden  

De bever                                        

Ik ben de bever en ik zorg        

voor jou en jan en alleman. 

Voor al je zorgen sta ik borg. 

Ik verzorg iedereen zoveel ik 

kan.  

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/

