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Beste ouders,
We hopen dat jullie met je gezin toch hebben kunnen genieten van gezellige
feestdagen. Bij de start van 2021 wensen we jullie een jaar, waarin we weer stilaan
kunnen samenleven en samenzijn met familie en vrienden en we weer alles zijn
gewone gang kunnen laten gaan. Maar eerst dienen we nog de nodige maatregelen op
te volgen uiteraard.
We zien jullie graag terug op maandag 4 januari. We verwelkomen Rikki, Odette, Vince, Oona en Lucien,
onze nieuwe kabouters in de gele klas. Blij dat ook jullie erbij zijn. Juf Marleen en juf Jolien staan voor jullie
klaar en ontvangen jullie samen met open armen.
We houden nog steeds rekening met de richtlijnen die gelden voor code oranje. Hieronder zetten we
enkele aandachtspunten op een rijtje, zodat we een vlotte start kunnen garanderen.
BRENGEN EN AFHALEN:
- We blijven de organisatie van voor de vakantie behouden. Zie praktische richtlijnen november op
communicatieplatform/algemeen.
- We vragen om een mondmasker te dragen en onderling de nodige afstand te bewaren.
- Nieuw: de containerklas wordt niet langer gebruikt als zorgklas, maar wordt de “paarse klas” voor
kabouters en vlinders, met juf Elke als klastitularis. De wachtplaats voor die ouders is tussen de klas en de
boompjes. Juf Katrien zet haar werk als zorgcoördinator verder binnen de schoolmuren.
PRAKTISCH
Vertoeven in de buitenlucht is in deze tijden zeker belangrijk. We gaan dus ook bij koud weer buiten spelen,
zelfs als het miezert. Kleed uw dus kind goed aan, voorzie verschillende laagjes, warme jas, wantjes, muts,
… . De klassen worden zeer regelmatig goed verlucht, wat maakt dat het er fris kan zijn. Dus doe uw kind
zeker ook een trui aan voor binnen.
THEMA’S EN ACTIVITEITEN 2de trimester
Zolang code oranje geldt, zijn de buitenschoolse uitstappen geannuleerd, nu tot eind januari. Het zwemmen
met hommels en spetters is reeds uitgesteld tot de krokusvakantie. Zonder extra begeleiding van ouders
wensen we niet te gaan en we kunnen niet toelaten dat zij nauw contact hebben met andere kleuters.
JANUARI
Week van:
THEMA
ma. 04.01.21 - vrij. 08.01.21
“Vrije keuze”
ma. 11.01.21 – vrij. 15.01.21
“Gezondheid”
ma. 18.01.21 – vrij. 22.01.21
“Vrije keuze” per klas
ma. 25.01.21 - vrij. 29.01.21
“Vrije keuze” per klas
Datum:
ACTIVITEITEN
week 05.01.21
Bibliotheek brengt boeken pakket voor spetters op school.
woe 20.01.21
Pedagogische studiedag: geen school voor de kleuters
20.15u Vergadering oudercomité online
De planning voor de volgende maanden, sturen we jullie tijdig door. We wachten nu liever de richtlijnen
af zodat we weten wat kan doorgaan en wat niet. Op de kalender op onze website, staan de voorziene
activiteiten nog op. Hebt u vragen, dan horen wij het graag.
Team De Regenboog.

