Nieuwsbrief
Vrije Basisschool “De Vlieger”

Beste ouders
In september waren
besmettingen op
school eerder uitzondering dan de
regel. Vanaf begin
oktober ontvingen
jullie in toenemende
mate meldingen
van positieve testresultaten. Tot vier
keer toe dienden we
in de laatste weken
een klas te sluiten.
Een optelsom van
bevestigde cases
leert ons dat op dit
moment 20% van
de kinderen een besmetting doormaakte sinds september.
Het team blijft ook
niet gespaard.
De gewone schoolorganisatie staat
sterk onder druk.

Omgooien van planningen, opvolgen
van kinderen die
thuis zitten door
ziekte of quarantaine, opvolgen van
terugkeerders met
daarenboven de
onzekerheid van wat
de volgende dag
gaat brengen, zorgen ervoor dat we
een speciaal jaar
draaien. Iedereen
blijft gedreven verder zoeken hoe we
deze periode op
een goede manier
kunnen rondmaken.
Het doet het team
deugd om jullie positieve feedback te
ontvangen.
Hopelijk zorgt de
afkoelingsweek en
de kerstvakantie
voor het verhoopte
effect: een terugval
van de viruscirculatie zodat we nadien
terug stabieler contactonderwijs kunnen realiseren.

Blijf telefonisch contact met ons opnemen in geval een
besmetting op het
nummer 0484
839927. Zo kunnen
we snel ingrijpen
wanneer nodig en
voorkomen we dat
kinderen overdag op
school opgehaald
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moeten worden bij
een klassluiting.
De voorbije weken
werden beetje bij
beetje de ventilatietoestellen geplaatst.
Volgende week worden de laatste toestellen geactiveerd.
De schoolrekeningen
werden gisteren
voor het eerst digitaal uitgestuurd.
Wie een papieren
versie wenst, kan
deze opvragen.
Woensdag 12 januari houden een eerste
rondgang met het
kriebelteam. Zo
gaan we samen de
strijd aan tegen luizen.
De naschoolse activiteit Robotica en
Lego Ingenieurs vielen in de smaak. In
het voorjaar komen
er nieuwe sessies
voor andere leeftijdsgroepen. Meer
info vinden jullie via
sportenopleiding.be

Geniet van de feestdagen en blijf vooral
gezond!
Meester Geert
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Beste leerling,
Beste ouder,
Het einde van het jaar nadert nu snel. Het is opnieuw een zeer speciaal einde, nu
corona weer roet in het eten komt gooien. We vinden het ongelofelijk wat de juffen en meesters weer uit hun hoed toveren om al onze kinderen zo goed mogelijk
te helpen en ons, als ouders, goed te informeren en te ondersteunen.
DANKJEWEL AAN HET GANSE SCHOOLTEAM!!!
Vanuit de ouderraad en namens alle ouders staken we hen een “chocoladen” hart
onder de riem.
Wat we de afgelopen maanden realiseerden samen met het schoolteam:
de organisatie van ‘Oog voor lekkers’ waardoor er elke woensdag een lekker
en gezond tussendoortje beschikbaar is voor elke leerling
de organisatie van een schilteam om al het fruit en groenten eet-klaar te
hebben voor onze kinderen – speciale dank aan alle hulpouders om dit
team te versterken!
de organisatie en ondersteuning van naschoolse evenementen als
‘Schermtijd versus schermstrijd’ en ‘Lego engineers’
de geweldige uitwerking van een alternatief voor de kerstdrink – met speciale
dank aan Linsey en Kim!!
De ouderraad valt niet stil en blijft maandelijks, online vergaderen om al de komende activiteiten zo goed mogelijk uit te werken. Zo wordt er hard gewerkt aan
de eetdag, die op 5 februari 2022 opnieuw via een take-away-formule zal verlopen.
Ook het gebruik van de website van school en facebook worden verder uitgewerkt om via deze digitale kanalen zoveel mogelijk info te delen.
De werkgroep rond veiligheid en verkeer steekt opnieuw de hoofden bij elkaar
om te kijken waar pijnpunten op de weg naar school liggen en wil deze kenbaar
maken aan bevoegde instanties. We werden gekozen door de stad als een van de
scholen waar al eerste kleine ingrepen op de openbare weg kunnen gebeuren om
de veiligheid meer te garanderen. Dit verhaal hopen we nog verder uit te breiden.
Heb je interesse, vragen over lopende projecten, toffe ideeën om uit te werken of
zin om een handje toe te steken?
Contacteer ons zeker via ouderraad@vbheffen.be
We wensen iedereen een mooie, gezonde en gezellige eindejaarsperiode en een
spetterend begin van 2022!

Namens de ouderraad

Vrije Basisschool “De Vlieger”

Vrije Basisschool
“De Vlieger”
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel : 015 / 27 26 75
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KALENDER JANUARI / FEBRUARI / MAART
Noteer onderstaande data alvast op de kalender van 2022:
Maandag 10 januari
Woensdag 12 januari
Vrijdag 14 januari
Vrijdag 21 januari
Maandag 24 januari
Woensdag 26 januari
Vrijdag 28 januari
Maandag 31 januari

Dinsdag 1 februari
Woensdag 2 februari
Donderdag 3 februari
Zaterdag 5 februari
Maandag 7 februari
Dinsdag 8 februari
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari
Maandag 14 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari
Woensdag 23 februari

Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari

Start tweede trimester
Instap 2.5-jarigen
Zwemmen L3 + L5-L6
Kriebelteam
20u00 Ouderraad
Tech en Niek voor L1-L2-L3
Wintersportdag
Zwemmen L3 + L4
20u00 Infoavond Raket voor K3
Handjesmarkt
Pedagogische studiedag: VRIJAF
Leerlingenraad

Instap 2.5-jarigen
Oudercontact LS (deel 1)
Oudercontact LS (deel 2)
Schermen voor LS (MOEV)
20u00 Ouderraad+
EETDAG
Zwemmen L3 +L5-L6
Tivolipark voor L2
Medisch Schooltoezicht voor K1
Megaspelenpaleis voor L2
Tech en Niek voor L1-L2-L3
Toneelvoorstelling voor K2 en K3
Smashvolley voor L3 en L4 (MOEV)
Dikke Truiendag
Ruimtelabo voor L2 en L3
Zwemmen L3 + L4
20u00 Schoolraad
Carnaval KS
Netbal voor L5 en L6 (MOEV)
Leerlingenraad
Carnaval LS

Krokusvakantie
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 9 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 11 maart
Dinsdag 15 maart
Woensdag 16 maart
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Vrijdag 25 maart
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april

Instap 2.5-jarigen
Askruisje
Zwemmen L3 + L5-L6
20u00 Ouderraad
Handjesmarkt voor L1
Klassiek in de klas voor L3 en L4
De Munt voor L3
Grootouderactiviteit
De Munt voor L4
Bewegingsomloop Voor L1 (MOEV)
Klassiek in de klas voor L5 en L6
Vertrek OLKL L2-L3
Zwemmen L3 + L4
Fit met Luuk voor L5 en L6 (MOEV)
Sportdag KS
Rapport LS
Boekenbeurs
11u15 Paasviering
Leerlingenraad
Voorstelling leesbeesten KS en LS
Impulsdag LS

Paasvakantie

Tot de krokusvakantie wordt op woensdagen fruit voorzien door de ouderraad. Fruit of koek hoeven dan niet meegebracht te worden.
Afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid worden activiteiten geschrapt of verplaatst. Of OLKL L2-L3 daadwerkelijk kunnen doorgaan is
nog niet geweten.

