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Wissels binnen het team 

Voorwoord 

Beste ouder, 

Een nieuw jaar met open kansen, goede voornemens en leuke vooruitzichten! Ik wens je alvast 

een mooi jaar, gevuld met kleine en grote momenten van geluk, maar vooral een jaar in goede 

gezondheid. 

Voorlopig zijn de maatregelen in de maatschappij en in de scholen nog streng. Laat ons hopen 

dat ze snel opnieuw versoepelen, dat we terug naar het ‘oude’ normaal kunnen.  

Zodat we elkaar terug mogen spreken ‘in het echt’, dat we onze schoolse activiteiten ten volle 

kunnen laten doorgaan in plaats van ze te annuleren of in een lightversie moeten gieten - 

maar bovenal - dat onze kinderen opnieuw ‘gewoon’ in de klas mogen zitten en zich daar goed 

voelen.  

Ik kijk er in ieder geval erg naar uit! 

Heel graag tot ziens! 

Brenda Janssens 

                                                                                                       



     

             

 
 

Op de kalender 

10/01 Start 2de trimester 

1B Medisch onderzoek 

11/01 Zwemmen L1 + L3 

13/01 Oog voor lekkers: appel 

18/01 Zwemmen L2 + L3 

20/01 Oog voor lekkers: snoeptomaten 

25/01 Zwemmen L1 + L3 

26/01 Geen school: Pedagogische studiedag 

27/01 Start Week van de poëzie 
Oog voor lekkers: peer 

30/01 Italiaans eetfestijn = geannuleerd 

 

Even terugblikken 

 

Sinterklaas 06/12 

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn helaas geen essentiële derden. Gelukkig dat ze wel heel 

flexibel zijn en toch coronaproof zijn langsgekomen! Het speelgoed en snoepgoed was op 

voorhand al klaargelegd, zodat de leerkrachten het zelf konden uitdelen. Op veilige afstand 

of achter glas konden de kinderen zwaaien en liedjes zingen.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

 

KinderJeugd Jury – moment 13/12 

De laatste week voor de kerstvakantie was er één van een kerstfeestje hier en wat voorlezen 

daar? Ha ja, want onze KinderJury moest nog samenkomen voor de bespreking van hun 

gelezen boeken! En of ze die belangrijke taak ter harte nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeestje 17/12 

De laatste schooldag van 2021 was er een weekje sneller dan eerst gepland. De leerlingen 

en leerkrachten hadden hun mooiste kersttrui aangetrokken en in de klassen werd het extra 

gezellig gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

 

Snoeien van de bomen 23/12 – 24/12 – 07/01 

Tijdens de voorbije zomervakantie werd duidelijk dat er dringend gesnoeid moest worden 

aan de vele bomen op het domein. Er was toen een dikke tak naar beneden gevallen, 

gelukkig zonder menselijke of materiële schade. Een aantal dode bomen, dode takken, 

doorhangende takken, maar ook de totale hoogte van sommige bomen brengen de 

veiligheid van aanwezige personen op het schooldomein in gevaar.  

 

Tijdens de kerstvakantie is er 3 dagen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de veiligheid 

opnieuw gegarandeerd kan worden.  

Een heleboel gesnoeide takken zijn gehakseld zodat we met dit gesnipperde hout een aantal 

bloembakken konden vullen en het snelgroeiende onkruid op die manier beter onder 

controle kunnen houden. 

 

 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

Helmop Fluotop 

We zitten volop in de donkerste maanden van het jaar. Net daarom is 
het zo belangrijk dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar 
school gaan. Leerlingen die een fluohesje dragen en/of een fietshelm 
opzetten, sparen stickers en kunnen daarmee prijzen winnen. Dat is 
een win – win! Deze actie loopt nog tot aan de krokusvakantie.  
 

          

 

Fietsenrij 

 
Het oudercomité had een voorstel om de uitloop op het einde van de schooldag te 
verbeteren: 
Vanaf maandag 10/01 gaat de rij met leerlingen die alleen naar huis gaan via de blauwe 
poort naar buiten. Op deze manier kunnen de ouders sneller via de gele poort naar binnen. 

 

 

Corona – maatregelen t.e.m. krokusvakantie 

 
1) We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen en voorzien vaste plaatsen. 
2) Ventilatie en afstand blijven belangrijk. Regelmatig monitoren we de CO2-waarden 

in onze lokalen. 
3) Leerlingen vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar) dragen verplicht een mondmasker 

in de binnenruimtes van de school. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet 
kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Buiten kunnen de mondmaskers af, als 
de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

4) Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, wordt de volledige klas meteen 5 
dagen in quarantaine geplaatst. 

5) Als een leerling een hoog risicocontact had buiten de klas en daardoor in 
quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. 

6) De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders 
om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten 
testen. 

7) De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen 
symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen 
met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. 
Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een 
sneltest bij de apotheek.   

8) Ouders mogen niet binnen in de schoolgebouwen. Gesprekken moeten digitaal. 



     

             

 
 

9) Medewerkers van NOA (ondersteuners) en de reeds aanwezige stagiaires blijven 
welkom op school.  

10) Eendaagse uitstappen zijn toegelaten. 
 

 

Inschrijvingen schooljaar 2022 – 2023 

De voorrangsperiode (broers/zussen/kinderen personeel) loopt nog tot 29/01/22. 
De aanmeldperiode voor de overige kinderen loopt van 06/03/22 (vanaf 09.00 u) t.e.m. 
01/04/22 (einde om 20.00 u.) Men kan aanmelden via de aanmeldknop op de website van 
de school. 
Tussen 04/04/22 en 24/04/22 wijzen we de vrije plaatsen voor volgend schooljaar toe. 
U ontvangt voor 30/04/22 een bevestiging per mail dat u kan inschrijven voor het schooljaar 
'22-'23.  
 
Tussen 02/05/22 en 31/05/22 maken we een (digitale) afspraak om uw kind in te schrijven. 

 

Nieuwe leerkracht: Meester Clemcy 

Ik heb een bachelor lichamelijke opvoeding, maar ik 

heb vorig jaar ook voltijds voor de klas gestaan in het 

4de leerjaar in een basisschool te Wilrijk. Dat was wel 

een enorm leuke ervaring. 

Als oud-leerling van de school en inwoner van 

Aartselaar ken ik de school en de omgeving erg goed. 

Op dinsdag en woensdag ga ik klassen een extra 

uurtje LO geven, dit zowel voor de klassen van de 

kleuterschool als de lagere school. Op donderdag 

vervang ik juf Jolien in het 4de leerjaar. 

Tijdens mijn vrije dagen ben ik werkzaam als tennisleraar te Edegem. 

 
 

Wissels binnen het team 

De start van het 2de trimester brengt een aantal wissels binnen het team van de lagere 
school met zich mee. We verwelkomen opnieuw juf Eline en juf Inne. Zij keren terug na 
hun bevallingsverlof.  
Juf Eline staat vooral in voor de zorg van de Anderstalige Nieuwkomers. Ze geeft enerzijds 
taalbad en anderzijds ondersteuning in de klas. Aanvullend zal ze ook een aantal uren in 
zorg onderbouw staan.  
Juf Inne wordt terug de co-teach juf van L3, naast juf Diny. 
Juf Karen vervangt dan weer juf Brenda als beleidsondersteuner. 
 

 

 

 



     

             

 
 

Zwemmen L1-L2-L3 

Voor de kerstvakantie is er beslist om de zwemlessen op te schorten. Dit had enkel te 
maken met de verwarmde en niet-geventileerde kleedkamers, waarbij klassen gemixt 
werden om jongens en meisjes apart te kunnen laten omkleden.  
We kiezen er nu voor om de zwemlessen toch terug te laten doorgaan. Zwemmen behoort 
immers tot een van de activiteiten waarvoor er leerplandoelstellingen moeten worden 
bereikt. De zwemlessen opschorten tot aan de krokusvakantie zou het behalen van deze 
doelen ernstig in het gedrang brengen.  
We organiseren het omkleden zo dat de klasgroepen niet gemengd worden. 

 

Nieuwsbrief       GO! basisschool De Blokkendoos 
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 

 

mailto:info@bsdeblokkendoos.be
http://www.bsdeblokkendoos.be/

