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1. CORONA
-De krokusvakantie wordt niet verlengd in het kleuter- en lager onderwijs. Er is dus

gewoon school en dus ook geen afstandsonderwijs.
-Mondmaskers? Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit
voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leerkracht besmet is en in isolatie of in
quarantaine moet. Dit gebeurt in overleg en op advies van het CLB.
-De duur van isolatie bij positieve test wordt verlengd tot 10 dagen.
-De leerlingen krijgen een vaste plaats in de klas. Alle kinderen krijgen ook een vaste plaats
in de eetzaal. Hierdoor kunnen bij een besmetting de risicocontacten gemakkelijker in kaart
gebracht worden.
-Buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar worden beperkt tot 1 activiteit/kind. We
beslisten om alle naschoolse activiteiten voorlopig op te schorten. Het is de bedoeling dat
we terug opstarten als het veilig kan verlopen. Ook Octopus, JMA en Jiehaa gaan niet door.
-Handen ontsmetten: Te veel alcoholgel is schadelijk voor de huid van jonge kinderen.
We willen de ouders geruststellen. Op school worden de handen enkel ’s morgens ontsmet
met alcoholgel. Tijdens de dag maken we allemaal veel tijd vrij voor het wassen van de
handen met water en zeep.
-Indien er een bezorgdheid is, aarzel niet ons te contacteren. We vragen uitdrukkelijk een
besmetting onmiddellijk op school te melden zodat wij eventueel passende
maatregelen kunnen nemen in samenspraak met het CLB.
We danken ieder om de afspraken goed op te volgen en hopen vooral dat jullie gezond
blijven!

2. LEESPLEZIER
Wist je dat…
GD Nr 6 kleuters + 1-2

.

de

leerjaar .

- we meelezen met de leukste en de grootste lezersjury voor
kinderen en jongeren: de Kinder- en Jeugdjury! Dit ook in
het 2de en 3de kleuter. Enkele titels: “Oef”, “Slaap lekker”,
Julian is een zeemeermin”, “Krokodil op weg naar beter”.
- er nu volop in de klassen van 1ste en 2de leerjaar wordt
voorgelezen en gepraat over boeken: “Mag je haaien
aaien?”, “Mevrouw Wervelwind”, “Daan Quichot & de
spaghetti van opa Pier”, en nog zoveel meer….
- héél veel kinderen meededen met de kerstleesbingo, wat
knap!
- de leeskeet op maandag ook tijdens de winterweken open gaat: samen in een
informatief boekje neuzen, onder de tafel rustig een stripverhaal lezen,…
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Wist je dat…

GD Nr 57 :
.
3-4-5-6de
leerjaar

- er 10 klassen (= 231 leerlingen) naar onze schoolbib komen, die
telkens enkele boeken, strips, tijdschriften, .... ontlenen.
- de leerlingen meehelpen met nieuwe boeken te kiezen voor in de schoolbib.
- we nieuwe stripreeksen aankopen en we ondertussen een hele collectie hebben.
- er op de speelplaats ook een mini-bib is met stripverhalen voor tijdens de speeltijd.
- het vijfde leerjaar online Sintverhalen en
gedichten voorlas voor het 1ste leerjaar
en de kleuterklassen.
- er een ruilkast is voor kinderboeken aan
de muur van de school in de 57.
- de schoolbib vrijdag over de middag open
is om boeken terug te brengen, te lenen,
om gewoon lekker rustig te lezen of ....
om naar een luisterverhaal komen
luisteren. Nu luisteren we naar 'Oma
Boef' van David Walliams.

.

3. POEZIEWEEK
Wist je dat…
- Van 28 januari tot 3 februari we een school vol gedichten
worden: dan start de Gedichtenweek, het thema is SAMEN.
Van 2,5 tot 12 jaar: iedereen doet mee!
- We tijdens de poëzieweek elke dag in elke klas in elke school
rond een gedicht werken?
- We voor de poëzieweek overal gedichtenposters hebben
hangen in de school?
- De kinderen spreekbeurten zullen houden over hun gedicht?
- We een gedichtenmuur maken met alle zelfgemaakte
gedichten van de kinderen?
- de mooiste gedichten dingen mee voor de poëzieprijs.
- de kleuters ook zullen genieten van vele gedichten?

4. NIEUWS OUDERRAAD
We organiseren op 4 februari online een lezing over
'Opvoeden met schermtijd'. Mediapedagoog Davy Nijs
brengt ons van 19u30 tot 21u30 de nodige inzichten bij en
geeft heel wat tips rond het gebruik van digitale media bij
kinderen. De corona-tijd is hét moment om aan
mediaopvoeding te doen, want zo maken we hen
weerbaar in een digitale samen-leving en ondersteunen we
hen om eraan deel te nemen.
Inschrijven doe je op: http://bit.ly/lezing-mediaopvoeding.
Deze webinar bieden wij aan voor de prijs van 5 euro.
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- De plannen voor de vernieuwing van de speelplaats van de wimpel worden heel
concreet. Op donderdag 21 januari werden deze plannen online voorgesteld. Nu is de
werkgroep hard aan het werk om al enkele onderdelen ervan te realiseren. Daarvoor zullen
we de steun van ouders goed kunnen gebruiken. Uitbreken van tegels, schilderen,
betaalbare of gratis bouwmaterialen voor ons voorzien, ... Wil je graag meehelpen? Laat
het ons weten via ouderraad@basisschoolchristuskoning.be

5. INSCHRIJVINGEN
1 februari, belangrijke teldag – Volgende instapmomenten nieuwe peuters
1 februari is de teldag in het onderwijs. Dit betekent dat het aantal ingeschreven kleuters
en leerlingen van die dag bepaalt hoeveel klassen we volgend jaar kunnen inrichten.
Een hele belangrijke dag dus! Hierbij een oproep:
Indien uw kindje dit schooljaar nog 2,5 jaar wordt en het is nog niet ingeschreven,
vragen we u vriendelijk dit nu nog te willen doen. (inschrijving op het secretariaat
duurt max. 10 min.)
Bij inschrijving moet een peuter uiteraard nog niet onmiddellijk naar school te komen. Dit
kan op het moment als u dit wenst. Concreet kan een ingeschreven kind vanaf de leeftijd
van 2 jaar en 6 maanden instappen op een van volgende instapmomenten:
- Maandag 1 februari 2021
- Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)
- Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)
- Maandag 17 mei 2021 (na het verlengd weekend van Hemelvaart)

Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2021-2022
De inschrijvingen voor volgend schooljaar 2020-2021 starten
pas na de paasvakantie.
Er is infodag op zaterdag 24 april 2020 van 9.30 tot
12.00 uur. We wachten af of we de formule van de infodag
opnieuw moeten aanpassen omwille van de
coronamaatregelen. Bezoek en inschrijving zal in elk geval
mogelijk zijn.

24 april 2021
9.30u tot 12u

Meer info via het secretariaat :
info@basisschoolchristuskoning.be
050/31 16 39
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6. INFO 2de TRIMESTER
TURNEN EN ZWEMMEN
Vanaf maandag 22 februari (=na de Krokusvakantie) wordt de turn- en zwemregeling voor
sommige klassen in de lagere school aangepast :
- Het eerste leerjaar gaat vanaf de krokusvakantie tot het einde van het schooljaar zwemmen
op woensdagochtend.
- Het 6de leerjaar gaat zwemmen op vrijdagvoormiddag.
- Het 3de leerjaar zwemt op donderdagnamiddag.
- Het 2de, 4de en 5de leerjaar hebben dan alle zwembeurten gehad en hebben een uur turnles
extra.

OUDERCONTACTEN
Keuterschool: online oudercontact op dinsdag 2 februari. Alle info werd reeds bezorgd
Lagere school:
-Donderdag 11 maart 2020 vanaf 15 uur: oudercontact 6de leerjaar i.v.m. studiekeuze
secundair. Dit zal wellicht een digitaal oudercontact zijn.
- In de week voor de paasvakantie is er selectief oudercontact voor leerlingen van de
lagere school op uitnodiging van de leerkracht.

7. VARIA
SCHOOLSTRAAT
De G. Davidstraat 57 wordt een
halfuurtje voor en na schooltijd
afgesloten. Toch wordt de
schoolstraat regelmatig opgeschrikt
door een chauffeur die de slagbomen
negeert en doorrijdt!!
Dit is toch niet te geloven…?
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RESERVEKLEDIJ
We zijn opnieuw op zoek naar reservekledij voor peuters en kleuters: wie kan ons helpen?
We zoeken vooral broeken voor leeftijd 2de en 3de kleuter.
Kan de gebruikte kledij van de school steeds terugbezorgd worden?
KLEUTERPROJECT : SPROOKJES
Van 1 febr. tot en met 12 februari werken we in de Wimpel in alle klassen
rond een gezamenlijk project: SPROOKJES
- 1ste kleuter: De drie biggetjes
- 2de kleuter: De Wolf en de zeven geitjes
- 3de kleuter: De Bremer stadsmuzikanten.

8. BELANGRIJKE DATA tot Pasen
Datum

Voor wie

Wat

MA 01/02/2021
DI 02/02/2021
DO 04/02/2021
ZA 13/02 t.e.m. ZO 21/02/2021
MA 22/02/2021
DO 11/03/2021
ZA 03/04 t.e.m. ZO 18/04/2021
MA 19/04/2020

Nieuwe peuters
Ouders kleuter
Alle ouders
Iedereen
Nieuwe peuters
Ouders L6
Iedereen
Nieuwe peuters

Instapmoment en belangrijke teldag
Online oudercontact in de kleuterscholen
Online lezing: opvoeden met schermtijd
Krokusvakantie
Instapmoment
Oudercontact i.v.m. oriëntering
Paasvakantie
Instapmoment

9. VOORUITBLIK ZOMER 2021
START ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie start op woensdag 30 juni 2021
(er is dus school tot en met dinsdag 29 juni)
ZOMEROPVANG PETTEFLET
In de zomer biedt Petteflet bijna 6 weken lang zomeractiviteiten op onze school.
Petteflet is open: van 30 juni tot 16 juli en van 16 tot 27 aug 2021.
De activiteiten worden ingericht in De Wimpel, G. Davidstraat 6.
Tijdig inschrijven is belangrijk want het aantal plaatsen is beperkt.
De mail om in te schrijven wordt binnenkort verspreid.
TAALKAMP AMUSE (lagere school) nog enkele plaatsen vrij!
De eerste week van de zomervakantie (5-9 juli) wordt er traditioneel een taalkamp Frans
op school georganiseerd. Verschillende leerkrachten verwelkomen een 170 tal leerlingen
van het 1ste tot het 6de leerjaar voor een week vol Franse fun. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij voor L1-L3 en L6.
Inschrijven kan enkel via de website ! www.taalkampamuse.be,
E-mail: info@taalkampamuse.be
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KLEUTERKAMP JIEHAA
In de week van 26 t.e.m. 30 juli organiseert Jiehaa een kleuterkamp op onze school.
De kleuters gaan er onder begeleiding van de leerkrachten aan de slag met de verschillende
bewegingsvaardigheden van het Multimove-programma. De oudste kleuters werken ook met
echt sportmateriaal. De sportactiviteiten worden afgewisseld met spel-, crea- en
dansactiviteiten.
Inschrijven en info op www.jiehaa.be
- Voor kleuters vanaf 2,5 jaar
- In de Gerard Davidstraat 57

10. VRIJE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 2021-2022
Datum
VR 01/10/2021
MA 04/10/2021
ZA 30/10 t.e.m. ZO 07/11/2021
DO 11/11/2021
VR 12/11/2021
ZA 25/12 t.e.m. ZO 09/01/2021
ZA 26/02 t.e.m. ZO 06/03/2022
ZA 02/04 t.e.m. ZO 17/04/2022
WOE 25/05/2022
DO 26/05 t.e.m. ZO 29/05/2022
MA 06/06/2022
DO 30/06/2022

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen

Wat
Vrije dag – pedagogische studiedag
Vrije dag – facultatieve vrije dag
Herfstvakantie
Vrije dag – Wapenstilstand
Vrije dag
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Vrije dag – pedagogische studiedag
Hemelvaartvakantie
Vrije dag - Pinkstermaandag
lessen tot 11:45u. NM: vrij
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