
Nieuwsbrief van januari naar februari 2022 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Januari 2022 vloog voorbij. Ondanks vervelende situaties zoals quarantaines e.a. gaat het schoolleven gewoon door.                                  

Binnenkort worden terug de testen voor ons leerlingvolgsysteem afgenomen, alsook testjes voor de oudste kleuters. 

Zo houden we, naast de gewone evaluatiemomenten, de evolutie bij sinds het begin van het schooljaar en ten 

opzichte van de gemiddelde ontwikkeling.  Wilt u meer weten over hoe jullie zoon of dochter het doet op school 

grijp dan zeker de kans op de komende oudercontacten. We willen het veilig houden dus gelieve het afgesproken 

moment ook aanwezig te zijn. Wij zullen ons aan de afgesproken tijd houden zodat we niet met meer wachtenden 

zitten dan nodig. Mocht een oudercontact op de vastgelegde dag niet lukken vraag naar een ander moment of een  

telefonisch of online contact met de leerkracht. 

Maar eerst nog enkele weken nieuwe leerstof afgewisseld met enkele culturele, sportieve en natuureducatieve 

uitstappen op het programma.   

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

APPELAAR – ANKER – IBOE – oudste kleuters 

Op donderdag 23 januari mochten de kleuters van K2/3 eindelijk nog eens naar 

GC De Kluize voor een theatervoorstelling. "Plastiek Bertrand" was voor de 

kleuters een wervelend spektakel met weinig woorden maar des te meer actie, 

licht en kleur, muziek, dans en veel humor. De kleuters hebben ervan genoten 

en beloonden het gezelschap met een hartelijk applaus! 

 

 

 

 

UPDATE COVID-19 - Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs (vanaf 27 januari 2022) 

Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.      

Wie besmet is, gaat in isolatie. 

GEEN noodremprocedure meer waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen. 

Gezonde leerlingen van de basisschool mogen na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school blijven gaan.  

Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij 

onderwijspersoneelsleden.  

De bestaande veiligheidsmaatregelen blijven: ventileren, mondmaskers vanaf 6 jaar en fysieke contacten beperken. 

 



ANKER – KA2/3 - Lotte, wij vergeten je niet.. 

Gelukkig Nieuwjaar en veel plezier in Zweden. Groetjes de “Anker”vrienden  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELAAR-     

3L 

 

 

 

APPELAAR – K2/3 - Met de start van 2022 leerden we in schrijfdans niet alleen de 2 en 0 maar ook de 

andere cijfers t.e.m. 9 schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

Onze klasgenoot Raf verhuisde samen met zijn 

gezin naar Zweden. Maar uit het oog betekent 

niet uit het hart! Raf stuurt ons regelmatig 

foto's zodat we zijn Zweeds avontuur kunnen 

volgen en gelukkig kunnen we ook samen 

videobellen! 



APPELAAR – 1 L - Net voor de kerstvakantie: Wij hielden als afsluiter een kerstfeestje waarbij we de tafel 

leerden dekken en welke tafelmanieren we moeten hebben. Het kerstverhaal werd verteld. Feesten en verhalen 

hebben wel degelijk veel waarde, in tegenstelling van wat onze minister-president liet uitschijnen. De kinderen 

genoten er enorm van. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

APPELAAR – 1L en 4L - Nieuwjaarsfeest op veilige afstand.   Wat fijn 

dat we dit konden samen vieren! 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPELAAR – 1L - De getallen tot 20 creatief verwerkt in het eerste leerjaar. 

        

         

APPELAAR – K1 
Brrr… het is koud buiten. 
Onze jongste kleuters helpen de vogeltjes om voedsel te vinden. 
We gingen aan de slag met kartonnen rolletjes, pindakaas en vogelzaad. 
Erna zochten we een leuk plekje op onze speelplaats om deze op te hangen. 
Smakelijk, lieve vogeltjes!!! 



FEBRUARI 2022 
 

D 1 februari 
Instap nieuwe peuters                                        

APPELAAR: NM: 3L+4L: Alles met de bal in Merelbeke 

W 2 februari Lichtmis 

D 3 februari  

V 4 februari  

Z 5 februari  

Z 6 februari  

M 7 februari APPELAAR: 2L naar de bib voor Leeskriebels van 10.30u-11.30u 

D 8 februari APPELAAR: 10u: voorstelling in GC De Kluize: Henry (Aardvork) voor 5L+6L                                                                                   

W 9 februari PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (evalueren en rapporteren) 

D 10 februari APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

V 11 februari 
IBOE: NM: Zwemmen lager Iboe                                   
Koekenverkoop ouderraad Appelaar-Anker 

Z 12 februari  

Z 13 februari  

M 14 februari  

D 15 februari 

APPELAAR-IBOE-ANKER:   14u: voorstelling in GC De Kluize: Broemmm (Ellen 

Smets theater) voor K1+KA1+KG1 

                                                                                    Personeelsvergadering 

W 16 februari  

D 17 februari  

V 18 februari APPELAAR: 9u-11.30u: 4L naar De Kaaihoeve (Speurneuzen in de Scheldevallei) 

Z 19 februari Kijkdag instappers van 10u-12u: op afspraak  

Z 20 februari  

M 21 februari                                                                                                             20u: schoolraad in Iboe 

D 22 februari IBOE:  NM: 3/4LG: BAM-dag te Merelbeke 

W 23 februari  

D 24 februari APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

V 25 februari 
IBOE: NM: Zwemmen lager  
Carnavalsfeest – of stoet samen met ouderraden 

Z 26 februari  

Z 27 februari Week van de vrijwilliger 

M 28 februari Begin krokusvakantie 

 

 
 

 

 



Sociale vaardigheden:     
• Ik kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit 
• Ik geef duidelijke  richtlijnen                                      
• Ik geef informatie aan anderen                     

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Themaslogan voor januari en februari:                                                                                                                              

“Denk niet zwart, denk niet wit maar aan (in) de kleur van je hart.” 

  

De nieuwsbrief kan u in het kleur 

terugvinden op onze website:    

www.vrijebasisschooloosterzele.be 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/

