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Voorwoord 

Januari was toch wel een woelige maand.  

Op de 3 weken dat de school open was na de kerstvakantie hebben we 7 klassen moeten 

sluiten via een noodremprocedure en 2 klassen wegens overmacht door een tekort aan 

personeel.  

Goed onderwijs bieden werd een hele uitdaging. Dan moet je noodgedwongen kiezen: 

lesgeven aan de helft van de leerlingen die in het klaslokaal zitten of aan de andere helft die 

thuis in quarantaine zit? 

Gelukkig werd de roep om versoepelingen luider en hoeven we niet langer gezonde kinderen 

in quarantaine te zetten.  

Bedankt allemaal om samen met ons te schakelen, jullie kinderen thuis te houden toen het 

nodig was, je kind te helpen met het afstandsonderwijs! Ook voor jullie – de ouders – waren 

de voorbije 3 weken allerminst gemakkelijk! 

De piek van deze golf lijkt eindelijk in zicht te komen. Nog even volhouden dus en uitkijken 

naar betere tijden!  

Heel graag tot ziens! 

Brenda Janssens 

                                                                                                                                             

 

 



     

             

 
 

Op de kalender 

01/02 Zwemmen L2 + L3 

nog t/m 02/01 Week van de poëzie 

02/02 Toneel L5 + L6 in CC Aartselaar 

08/02 en 10/02 Zwemmen L1 + L3 
Oudercontact 2 digitaal + op uitnodiging 

12/02 Opendeurmoment op afspraak 

15/02 Zwemmen L2 + L3 

17/02 Dikke Truiendag 

21/02 – 25/02 Vlaamse week tegen pesten 

21/02 Samenkomst KinderJeugdJury 

22/02 Zwemmen L1 + L3 

24/02 – 25/02 Technotrailer L5 – L6 

25/02 Carnaval 

28/02 – 04/03 Krokusvakantie 
 

Even terugblikken 

Week van de poëzie 27/01 – 02/02 

Tijdens wereldgedichtendag werd er in elke klas van de lagere school een gedicht voorgelezen. 

De leerlingen van L5 testten ook het poëzieparcours uit. Getest en goedgekeurd! 

 

  

 



     

             

 
 

Inzameling lege batterijen en inktcartridges 

 
De kans is groot dat je thuis hebt gewerkt tijdens de 
voorbije periode. Misschien heb je dan wel meer 
geprint dan anders en heb je dus nog lege cartridges 
liggen? Geef ze gerust mee met je kind mee naar 
school. Ook lege batterijen zijn steeds welkom in onze 
batterijenton. 
Elke lege cartridge en elke kilogram lege batterijen 
leveren centjes op voor de school, zorgen voor 
opgeruimde schuiven in je huis en zijn ook nog eens 
goed voor het milieu! 

Over een win-win gesproken        

 
 

 

Trooper en Delhaize 

 
Trooper en Delhaize slaan de handen in elkaar om VROBA vzw een duwtje in de rug te 
geven! Vanaf 13 januari is het mogelijk om je SuperPlus-punten (de punten die je 
automatisch bij Delhaize spaart met je aankopen) in te ruilen voor een schenking aan 
VROBA vzw via Trooper. 

HOE WERKT DAT? SUPERSIMPEL! 

  

 

 

 

1. Je gaat winkelen bij Delhaize. 
2. Je spaart automatisch SuperPlus-punten. 
3. Tik in je MyDelhaize-app onder ‘punten’ 
op het Trooper-logo. Indien je 
via delhaize.be gaat, vind je je ‘punten’ 
terug onder jouw profiel. 
4. Selecteer je favoriete vereniging. 
5. In ruil voor je SuperPlus-punten schenkt 
Delhaize, via Trooper, een donatie aan 
VROBA vzw. 
  

   

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.trooper.be%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DwcgcNuom87l8cfbRVovyS0dd15SIIWVG75ib-2BeIbxb9rVN1Kt3CJ9UguHFYYRsnxt8KO9AjayPB5oZTMuUUfANMvVvG5CX1UXNOKSqGk5DGdL8IisEKc8fnYgXItlabfP23o_0icXB5-2BBbIZ4Tqj5Ne03lD2U9h8850MX6humwI-2B0tDGNa-2FqfqzzJUV7zEapdv9RHhtJ8Sb4udFGrB01gyeTYSEXRn1bHlKzvN7WWNIdDS9voXpHpbO5Nxh2sEeyMyap7uqAKVeYLyKY6a30h2u8-2F76GcEvISD-2BrOIgFROhZIAkYbeRb3E5VzF3ksdhpvfFuI5mavpvAulZ14gYsNpL8huI8hn2gbHPhLFOuDv0LYqPLFZGJ3yOYBLDjjYZPsbaeKGJnvp0edHpd6raTOdeltLhAK4i98rhZ16m91D2wOcc4kUOBOWGRCNoXA82FsWuqFb-2Bba2-2BTvwPNCEIiP6n-2Fsfd-2BZTA1YqhkTZSxoGqVDErX63uZaHZ3Z3RsmBZ-2F73jWT7yuc9vx-2F9YH7ggSazEznLgeg6v8z2FA6bm7nxqj8iGEBLZNzUlwqaM1g0n8g1mThdrlbDsBPMosd0uBWlBb-2Fyg-3D-3D&data=04%7C01%7Cbrenda.janssens%40bsdeblokkendoos.be%7C2dc7345525034527845c08d9cf77625f%7C112782e9ed8c4e759a6a3f386e0b934b%7C0%7C0%7C637768933922501231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DQu%2F650cw6bnSpSva28gugijoB17kQcTZBRFF5D7YWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.trooper.be%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DgHNWhnQir69YOtXXsD-2FNPX-2BbFYedWKh-2BgV-2BN6JyIJ-2BQvuKOjwL5RjznXHnZijY-2Fhz4MApkOL5QZ3MGtDKX0ly4-2B2KlvtPyMt-2Fqq-2FKP-2Ba2WG5CqUWeB9KZYNGc3xWfc7Q7ydsyMtvGchcm-2FplMxu5aVRh6vhsXqbtM4rUAT5dtxk-3DPjA7_0icXB5-2BBbIZ4Tqj5Ne03lD2U9h8850MX6humwI-2B0tDGNa-2FqfqzzJUV7zEapdv9RHhtJ8Sb4udFGrB01gyeTYSEXRn1bHlKzvN7WWNIdDS9voXpHpbO5Nxh2sEeyMyap7uqAKVeYLyKY6a30h2u8-2F76GcEvISD-2BrOIgFROhZIAkYbeRb3E5VzF3ksdhpvfFuI5mavpvAulZ14gYsNpL8huI8hn2gbHPhLFOuDv0LYqPLFZGJ3yOYBLDjjYZPsbaeKGJnvp0edHpd6raTOdeltLhAK4i98rhZ16m91D2wOcc5Rfx8zSXOTasOkAq5GzxiyIioAGEBGg8N-2BEQbTr533uLwHB7xwbKfJof8rxcmWlxcyZPDePRSmY-2BgDgw4ZP6ajOCOERv-2Fwj09rhgG0pwjgyBBCk9dMUgcMj2U2uG4p5lt1XBEvFGTKw9hjTkO9pkKKUzeXJP1eygXDIq8ADvQS4A-3D-3D&data=04%7C01%7Cbrenda.janssens%40bsdeblokkendoos.be%7C2dc7345525034527845c08d9cf77625f%7C112782e9ed8c4e759a6a3f386e0b934b%7C0%7C0%7C637768933922501231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cl1Li%2FVopVRm2cZaYN8IrmC2o7v3hARLEfWJsxnn3B8%3D&reserved=0


     

             

 
 

Gewijzigde quarantaine maatregelen  

 
1) Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. We adviseren om regelmatig uw kind te 

testen. 
2) Kinderen die positief testen moeten 7 dagen in isolatie. 
3) Kinderen die een hoog risico contact hebben opgelopen, mogen naar school 

komen als ze geen symptomen hebben. 
4) De school kan nog klassen sluiten als er te veel afwezige leerkrachten zijn. 

 

 

Schoolvervoerplan 

Basisscholen Cade en GO! De Blokkendoos werken samen met de gemeente Aartselaar en 
Mobiel 21 een schoolvervoerplan uit, om de verplaatsingen naar school veiliger en 
duurzamer te maken. In maart krijgen leerlingen, ouders, leerkrachten, gemachtigd 
opzichters, politie,… de kans om deel te nemen aan een kaartbevraging. Ervaringen over 
de routes naar school, gevaarlijke situaties onderweg en zelfs suggesties om conflicten op 
te lossen, worden verzameld. De inzichten van mensen die dagelijks het traject van/naar 
school afleggen is cruciaal om het verkeerskundig onderzoek te doen slagen. Met behulp 
van deze antwoorden wordt een actieplan uitgewerkt om verkeersveilige, leefbare 
schoolomgevingen en schoolroutes in 
Aartselaar te realiseren.  
Doe jij binnenkort ook mee aan de 
bevraging? 
 
 

 

Infomoment voor nieuwe inschrijvingen 

 
Op 6 maart start de aanmeldperiode voor nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar ’22-
’23. 
Daarom organiseren we naar goede gewoonte een infomoment voor ouders die interesse 
hebben om hun kind op onze school in te schrijven. 
We zijn zeer verheugd dat we tijdens dit infomoment de ouders op school mogen 
ontvangen, maar aan dit bezoek zijn een aantal voorwaarden verbonden. 
We werken enkel op afspraak en in kleine groepen. Het dragen van een mondmasker is 
daarbij verplicht. 
 
Het infomoment bestaat uit een rondleiding, een korte powerpoint en de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan leerkrachten, zorgleerkrachten en directie. We voorzien hiervoor een 
30-tal minuten per groepje. 
 
Inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/r/UZVFrtQrZB 
Deze is ook terug te vinden op onze website!   
 

 

https://forms.office.com/r/UZVFrtQrZB
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Is een uitgave van GO! basisschool De Blokkendoos Leon Gilliotlaan 58 2630 Aartselaar   

REDACTIE Directeur - schoolteam kleuterschool en lagere school en secretariaat. 

Nieuwsbrief      GO! basisschool De Blokkendoos niet ontvangen? 

Tel: 03 887 66 91  info@bsdeblokkendoos.be   Alle info vind je ook via www.bsdeblokkendoos.be 
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