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NIEUWSBRIEF januari 2021 

 
 

  
Graag uw aandacht voor… 

 

 
Houd hoop en bouw. 

Houd vast en vertrouw. 
Geloof, versta, laat los en ga. 

Bepaal zelf je koers!  
 
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 willen wij u allen, ook in naam van 

het voltallig schoolteam, van harte een gelukkig nieuw jaar vol aangename, 
liefdevolle momenten toewensen.  

Moge u het geluk hebben om in goede gezondheid het jaar 2021 door te 
brengen. 
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In de voorbije adventsperiode kozen we voor het project ‘Leernest brengt 
HOOP’. In de laatste week voor de kerstvakantie ontving elk gezin een pot 

gevuld met bloembollen. Als de richtlijnen het toelaten zullen ook de andere 
bloempotten gevuld en verdeeld worden over het hele dorp zodat in de lente 
gans het dorp in bloei staat. €1100 werd geschonken aan de voedselbank van 

Deinze. De organisatie was blij verrast en dankt iedereen voor de warme steun 
en grote betrokkenheid voor de minderbedeelden. 
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Bij het begin van het schooljaar werden fluohesjes uitgedeeld aan alle kinderen. 

Doch stellen we vast dat die niet altijd worden gedragen. Mogen we u vragen om 
dit aan te moedigen?  We verwachten dat elk kind dat te voet of met de fiets 
naar school komt  dit hesje draagt, zeker in deze donkere periode van het jaar 

waar ‘gezien worden’ heel belangrijk is voor de veiligheid van uw kind(eren). 
Graag de hesjes naamtekenen! Mocht uw kind zijn/haar hesje kwijt zijn, aarzel 

dan niet om een nieuw te vragen.  
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Op Gimme verschenen er foto’s van de gevonden kledingstukken zoals jassen, 
truien, mutsen, sjaals, handschoenen,... Omdat deze niet genaamtekend zijn, 

kunnen ze niet bij de rechtmatige eigenaar terecht komen. Alle kinderen kregen 
de kans om net voor de kerstvakantie te kijken of er iets van hen tussen lag. 
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Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft 

onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het 

onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. 

Lees meer in de FAQ’s over de coronamaatregelen op school. 
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Mag ik u vragen dat u de school op de hoogte  blijft stellen als er bij u sprake is 
van (vermoedelijke) besmetting?  

 
Ik hoop dat we het voor iedereen veilig kunnen houden de komende periode. 

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij. 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Mevrouw Karin  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Daf703b120c%26e%3D7eb92be7a4&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C0a13ec22bdbf4610fe7208d8af3f24a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637452033017713800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aogOl76SVJWgpV98nWDvyO19ygwIlGxR%2B%2B3Wii43Bj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Daf703b120c%26e%3D7eb92be7a4&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C0a13ec22bdbf4610fe7208d8af3f24a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637452033017713800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aogOl76SVJWgpV98nWDvyO19ygwIlGxR%2B%2B3Wii43Bj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3Df704d7cbe1%26e%3D7eb92be7a4&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C0a13ec22bdbf4610fe7208d8af3f24a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637452033017723690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O8YywW9r4W2v0AYsrFCRexs9v%2BxfQX8cBGQwRxLM7Fs%3D&reserved=0

