
Nieuwsbrief van februari naar maart 2022 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Het eerste semester zit erop. Hopelijk konden jullie op de voorbije oudercontacten horen hoe jullie oogappel(s) het 

doet (doen) op school. Miste je dit door omstandigheden laat het zeker weten, de leerkrachten maken dan even tijd 

op een ander moment.  

Ondertussen vatte ik de resultaten van de bevraging die in december werd verspreid via 

Gimme samen. Een eerste werkpunt is dit nog meer in de kijker plaatsen want slechts 1/3 

van de gezinnen vulde deze bevraging in. Deze bevraging zal zoals gevraagd door 

verschillende invullers vanaf nu jaarlijks gebeuren met een iets ingekorte versie en 3-

jaarlijks een uitgebreide versie. Resultaat van de scores toont dat jullie over het algemeen 

tevreden zijn. Er waren slechts 2 vragen waarop gemiddeld minder dan 4 op 5 werd gegeven. De vraag rond de 

schoolomgeving scoorde 3,4 op 5. De pijnpunten werden al met de gemeente overlegd en ik kan zeggen dat aan De 

Appelaar aansluitend op de omgevingswerken van de bouwprojecten ook de toegang langs de oprit ingrijpend zal 

heringericht worden om het hier veiliger te maken voor iedereen. Wat betreft de maaltijden was er een score van 

3,9 op 5. Smaken verschillen natuurlijk maar we overleggen de suggesties met de traiteur, waar we overigens wel 

tevreden over zijn. Een struikelblok is o.a. hoeveelheid. Daarvoor proberen we na de krokusvakantie een aanpassing 

uit wat bedeling betreft om na te gaan of dit het probleem kan verhelpen. 

Belangrijker zijn natuurlijk de werkpunten die voortkomen uit jullie opmerkingen bij de verschillende vragen. Die 

worden op de volgende personeelsvergadering besproken om hier stapsgewijs aan te werken. Dat gaat van 

zorgnoden tot betrokkenheid en communicatie, van hygiëne tot andere manieren van leren.  

De ouderraden communiceren dit zelf ook af en toe: helpers die op activiteiten willen meehelpen, maar niet op de 

vergaderingen kunnen zijn, zijn ook steeds welkom. Bezorg je gegevens zodat we op jullie kunnen beroep doen.  

En tenslotte: dank u wel voor de vele complimenten. Die zorgen ervoor dat we met de werkpunten die er zijn aan de 

slag zullen gaan om het nog beter te doen voor jullie kinderen. 

In deze nieuwsbrief terug enkele foto’s van voorbije activiteiten, veel kijkplezier.     Directeur Joris                                                                                          

UPDATE COVID-19 - Versoepelingen n.a.v. code oranje (vanaf 19 februari 2022) 

Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven vanaf zaterdag 19 februari geen mondmasker meer te dragen. 

Blijvende regel: wie ziektesymptomen vertoont, blijft thuis.  We blijven voldoende ventileren en herinneren iedereen aan een 

goede handhygiëne.  

We organiseren bijeenkomsten nog altijd maximaal digitaal. Maar als de eigenheid van de deelnemers, de inhoud van het 

overleg of de doelstelling van de bijeenkomst een fysiek overleg noodzakelijk maakt, dan kan dat. Zo’n bijeenkomsten kunnen 

vergaderingen zijn met volwassenen van binnen of buiten de school, ouderraden, overleg met leerlingen … 

Oudercontacten kunnen opnieuw fysiek plaatsvinden op voorwaarde dat de nodige veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. 

We denken dan aan mondmaskers, afstand houden, handhygiëne, ventilatie en verluchting....  Ook fysieke schoolbezoeken 

buiten de lesuren zijn mogelijk. 

Buiten de schooluren en schoolperiodes zijn activiteiten (opendeurdagen, infoavonden …) mogelijk volgens de regels die gelden 

in de maatschappij. Voor grotere evenementen zoals een eetfestijn wachten we code geel af.  

Aangezien we niet zeker zijn of dit tegen de spaghettiavond zal kunnen kiezen we deze keer terug voor een afhaalformule.  

Tegen de schoolfeesten zullen we jullie met open armen verwelkomen op school. Nog even geduld. 

 



APPELAAR – ANKER – IBOE – jongste kleuters 

Op 15 februari mochten de kleuters van K1, KA1 en KG1 naar GC De Kluize voor een theatervoorstelling.  

"Broemmm” was heel verrassend  met veel afwisseling en humor.  Autootje BROEM en baasje Teun beleven samen 

de spannendste avonturen... Onze allerkleinsten hebben er alvast van genoten !! 

   

  

      

   

 



APPELAAR – 3L - Gewoontegetrouw vinden in februari de boekbesprekingen plaats in het derde leerjaar. 

Ook dit jaar pakten de kinderen het op ludieke wijze aan: er werd geknutseld, verkleed, getekend,...                              

Onze leeslijst is alvast aangevuld! 

    

APPELAAR – 4L 
 

 Op 18/02/22 maakten we een natuureducatieve uitstap naar de Kaaihoeve in 

Meilegem. 

De kinderen leerden er werken met kompas en verrekijker. 

De les bestond uit een deel theorie en een deel praktische oefeningen rondom de 

Kaaihoeve. 

We zagen heel wat watervogels en andere dieren. Ook de wilgenkatjes stonden al in 

bloei. 

De kinderen hebben zich echt voorbeeldig gedragen. 

Nog vóór de storm in alle hevigheid losbarstte, waren we terug veilig op school. 

 
APPELAAR - 3L + 4L - MOEV -  
NA een héle tijd terug... alles met de bal! Heel enthousiaste kinderen.... 
In onze eigen bubbel...  

         
 
 

 
 
 



APPELAAR- kleuters 

Valentijn - Op 14 februari vierden onze hartendiefjes samen Valentijn. Op deze dag stond alles in het teken van de 

liefde.  In de poppenhoek stond een heus valentijnsdiner op het menu. We schilderden samen een mooie tekening 

met waterverf, en speciaal vandaag was het schoolbord veranderd in een hartjesbord.   Warme liefdevolle groetjes 

van onze kapoentjes. 

                

Carnaval - Clowntjes, confetti, gekke hoedjes en serpentines, groot feest, maskers en een stoet.  Het is weer tijd 

voor carnaval in de klas. Op vrijdag 25 februari hebben we ons carnavalsfeest.    Hierbij enkele sfeerbeelden hoe we 

carnaval reeds beleefden in de klas. 

APPELAAR – Leerlingenraad – Al 3 keer kwamen we samen met leerlingen van 1 t.e.m. 6 om allerlei ideeën, 

zorgen en vragen te bespreken die de vertegenwoordigers met de klasgenoten bespraken. Louis, Elodie, Glenda, 

Elias, Lise en Rube vragen dan bvb. vernieuwing van materiaal in de speelplaatskast, duidelijke afspraken i.v.m. het 

balgebruik of het spelen op bepaalde plaatsen. Ze vragen ook om afspraken nog eens te herhalen als ze merken dat 

die niet meer worden toegepast. Dus niet alleen praktische vragen maar ze willen ook zorgen dat het samenzijn en 

samen spelen goed verloopt. Dank u wel om hier samen voor te zorgen!  Directeur Joris 

 



INTEGRATIEMOMENTEN  

Nu de coronabesmettingen terug dalen plannen we terug momenten in 
waarop we met de kinderen van Iboe (lager) en Appelaar (lager) eens 
samen activiteiten doen. 
We willen dat de kinderen elkaar wat leren kennen zodat er bvb. bij 
gezamenlijke uitstappen wat meer interactie is en dat de overstap na het 
4de leerjaar Iboe naar het 5de Appelaar ook vlot verloopt. 
Zoals beloofd zal vanaf volgend schooljaar de schoolbus ’s morgens en ’s avonds de kinderen die van Iboe 
naar De Appelaar komen over en weer brengen. Inschrijven op De Appelaar hoeft niet want ze blijven op 
dezelfde school. 
 
Ook de overgang van oudste kleuters naar 1ste leerjaar wordt voorbereid (zowel Anker-Appelaar als in Iboe) 
en op 10 maart gaan de kinderen van het 1ste leerjaar al eens gaan tonen aan de oudste kleuters wat zij al 
kunnen. Ze gaan nl. gaan voorlezen. Beelden volgen in de volgende nieuwsbrief.  
 

APPELAAR – K2/3 
Directeur Joris kreeg  
prinsessen, ridders en zelfs een koning op bezoek … 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
IBOE – 3/4LG 
De kinderen van het 3 de en 4 de Iboe tuimelden van de ene feestelijke gebeurtenis in de andere! 
Op 12 februari trouwden Iljo’s mama en papa  en     op 15 februari werd Mauro grote broer van kleine Matz! 
 

 
 

    
 
 



APPELAAR – 1L                  
Bravo voor Lou en Yucca.              
Ze behaalden hun  
zwembrevet! Ook de  
andere kinderen blijven  
hard oefenen tijdens de  Ella’s beste vriend op  
zwemlessen!  bezoek voor haar      

verjaardag!                   
   

 
 
 
 
We hielden een mini-tentoonstelling 
met ons lievelingsdingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
APPELAAR- 2L 
Valentijn in het tweede leerjaar is … je vriendjes en vriendinnetjes verrassen met een tekening, een persoonlijke 
boodschap, iets lekkers, … 

     
 
Dan mogen we eindelijk terug naar school zonder mondmasker en heeft de juf het idee om een masker te maken.  

 

     
 
 
 



IBOE- 1ste graad - We zijn echte uitvinders en maken ons eigen knikkerspel. Ook zoeken we de beste 

manier om onze praalwagen goed te laten rijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

APPELAAR – DAMIAANFILM -          
Op maandag 21/02 kwam er een vrijwilliger van de 
Damiaanactie langs op onze school. Samen met de 

leerlingen van 4L en 5L kregen wij de kans om van naderbij te ontdekken hoe 
de Damiaanactie ontstaan is en wat ze precies doen. We leerden dat het 
symbool van de Damiaanactie  een vlinder voorstelt die staat voor het 
vlindereffect dat de Damiaanactie in gang wil zetten. We ontdekten wat dat 
is en hoeveel dit  vlindereffect voor mensen met TBC, lepra en leishmaniasis 
kan betekenen. Vaak worden zij uit de maatschappij gesloten omdat ze ziek 
zijn, ze verliezen hun familie en werk. Niemand helpt hen maar dankzij de 
mensen die de Damiaanactie ter plaatse opleidt en de ziekenhuizen die door de Damiaanactie toegankelijk gemaakt 
worden voor deze mensen, krijgen ze de nodige medicijnen of medische ingrepen om te kunnen genezen en 
vervolgens opnieuw te kunnen gaan werken of naar school te gaan zodat ze weer deel kunnen uitmaken van de 
maatschappij en hoop krijgen op een betere toekomst. Om af te sluiten kregen we een filmpje te zien waarin we 
kennismaakten met enkele mensen die geholpen werden door de Damiaanactie en konden we met onze eigen ogen 
vaststellen wat die voor hen betekent. We zijn een leerrijke ervaring rijker!  Groetjes, 6L 



ANKER – KA2/3 - Hé, hoe groot ben ik? Zo, of zo of meer dan een meter! 

                    
 

 

IBOE - "Frisse tanden in KG2/3" 

       

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Themaslogan voor maart - april:             

 “ Laat je kleuren schitteren! ” 

 

Sociale vaardigheden:     

 

De nieuwsbrief kan u in het kleur 

terugvinden op onze website:    

www.vrijebasisschooloosterzele.be 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


MAART 2022 
 

D 1 maart Complimentendag  -  Jeugdboekenmaand 

W 2 maart Aswoensdag 

D 3 maart  

V 4 maart  

Z 5 maart  

Z 6 maart  

M 7 maart Instap nieuwe peuters 

D 8 maart APPELAAR: VM: 6L naar CLB                                                       

W 9 maart  

D 10 maart Integratie oudste kleuters & 1ste leerjaar (zowel in Iboe als Anker/Appelaar)                                                                                                

V 11 maart 

APPELAAR: VM: 6L naar Scheppers 

IBOE: VM: 3/4LG naar de bib voor “Helden en schurken” (met tablets)  

NM: zitdag CLB 

Z 12 maart  

Z 13 maart  

M 14 maart 
APPELAAR: VM: 3L +4L naar de bib voor “Helden en schurken” (met tablets)           

20u: ouderraad Appelaar-Anker 

D 15 maart 16.20u: Personeelsvergadering                                                                                                                 

W 16 maart                   

D 17 maart APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

V 18 maart 
IBOE: NM: Zwemmen lager                                          

SPAGHETTI-AFHAAL-AVOND (afhalen kan op de afdeling zelf) 

Z 19 maart  

Z 20 maart  

M 21 maart  

D 22 maart  

W 23 maart                                                                                                          

D 24 maart 
APPELAAR: NM: 5L naar bib voor auteurslezing Nathalie Stroobant     

 

V 25 maart 

APPELAAR + IBOE: 11u-12.30u: OORcollege in Bijloke voor 3/4LG+3L+4L+5L                                                                            

(5L met openbaar vervoer) 

NM: Posterbeurs in de polyzaal in De Appelaar 

APPELAAR- IBOE – ANKER: Kijkdag instappers van 15u-17u 

Z 26 maart  

Z 27 maart Zomeruur 

M 28 maart APPELAAR: NM (12u) : 5L naar De Helix 

D 29 maart  

W 30 maart APPELAAR: VM: Sportkompas 3L+4L op terreinen van De Kluize 

D 31 maart 

APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

APPELAAR + IBOE: VM: Voorstelling in GC De Kluize:”Hoe oma almaar kleiner werd” 

voor 1L+2L+1/2L                                       

V 1 april IBOE: NM: zwemmen lager 

 


