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                                                                    GO! De Leefschool 

Infobrief februari 2022 
 

1. L6 bouwt wilgenhutten 
 

 

Onze kinderen van het zesde leerjaar staan op dinsdag 8 
februari paraat voor de opbouw van een wilgenhuttendorp. 
Dit o.l.v. de klasleerkrachten, meester Niels en meester Stef. 
De bedoeling is om in de eerste plaats voor onze jongste 
kinderen rusthoekjes en verstopplaatsen te bouwen. 
 
Hoe gebeurt de opbouw? 
Om gemakkelijk een wilgenhut te maken, gebruik je verse 
takken. Alle zijtakjes worden er eerst afgeknipt. Daarna 
wordt een cirkelvormige geul van ongeveer 50 cm diep 
gegraven en worden de takken elke 30 cm schuin in de grond 
ingeplant. 

 
 

2. Onze eigen Container Cup – een actie voor de stichting PELICANO 

Opnieuw kondigen we heel graag de CONTAINER CUP aan. Na het grote succes van de afgelopen schooljaren, dragen 
we ook nu ons steentje bij. In tegenstelling tot de vorige jaren zal dit jaar onze goede doel-actie een hele week duren 
en per leerjaar georganiseerd worden zodat we het covid-proof kunnen houden.  
Tijdens de week van maandag 21 februari organiseert onze school zijn eigen “container cup”. Onze opbrengst zal 
volledig geschonken worden aan “stichting Pelicano”. Ook tijdens de lessen levensbeschouwing wordt extra 
aandacht aan kinderarmoede besteed en werken we samen met Pelicano om kinderarmoede een gezicht te geven. 

Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen 
kinderarmoede in ons land. Elk kind die in ons land 
woont, heeft recht op dezelfde kansen: voldoende 
voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk 
onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om die 
kansen op een duurzame manier waar te maken, 
zamelt Pelicano fondsen in via activiteiten, sponsoring 
en schenkingen. 

Onze acties  
Alle bijdragen aan Pelicano, klein, groot, en ook jouw 
bijdrage, gebruikt men om te voorzien in de 
basisbehoeften van kinderen in ons land die in armoede 
leven: maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, 
maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. 
Vanzelfsprekende dingen voor ons, maar niet voor hen. 
 

 

 

SAMEN KINDERARMOEDE BESTRIJDEN IN BELGIE! 

Voor meer info kan u ook terecht op de volgende 
website:  

https://www.pelicano.be/nl/de-stichting/ 
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3. Zwemmen in februari – covid-proof 
 

 

Vanaf maandag 7 februari starten we opnieuw met zwemlessen in 
functie van de leerplandoelen. In samenwerking met het zwembad 
Olympos wordt gezorgd voor een veilige omgeving, coronaproof.  
In de zwemhal dragen de leerkrachten altijd een mondmasker, ook als 
men in het water gaat.  
Tijdens de zwemlessen wordt geen ander publiek toegelaten; voor en 
na gebruik van de groepskleedkamers (per bubbel) en cabines worden 
deze ruimtes ontsmet.  
De zwemrooster zal worden aangepast in functie van de noden en de 
leerplandoelen. 

 
 
 

4. Dikketruiendag – donderdag 17 februari 2022 
 
Onze school  heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond 
de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan te trekken en de 
verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de 
klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken. 

 
Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de auto laten staan en door 
weer en wind naar de school of het werk fietsen.  
Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets. Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer,  is er nog 
minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op vooruit.  

 
Onze school gaat in op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid: we promoten de 
fiets en nemen deel aan Dikketruiendag. 
 
Daarnaast organiseren we nog een paar ludieke activiteiten en roepen we alle kinderen op om die dag in het 
groen naar school te komen en een originele warme muts te dragen …  

 
Meer info over de campagne vindt u op www.dikketruiendag.be. 
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5. Nieuwe richtlijnen covid 
 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste vorige week  
over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én 
een gezonde leeromgeving te garanderen. De volgende regel blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en 
laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie. 

 
Dit zal er wijzigen: 

 
- De noodremprocedure waarbij een klas sluit vanaf 4 kinderen die positief zijn, wordt afgeschaft. 

 
- Leerlingen van de basisschool mogen na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar 

school blijven gaan. Indien het kind ook symptomen vertoont, blijft deze uiteraard wel thuis. 
 

- De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school 

met leerlingen worden beschouwd als laag risicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens 

dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten 

buiten de school wel door. 

- Wij blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, dragen van  

mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten. 

Alle bovenstaande maatregelen zijn tijdelijk van aard en kunnen worden herzien van zodra de  

epidemiologische situatie het toelaat. 

 
 

6. In de leefschool starten we met de uitwerking van het leerplein  
 

De volgende periode werkt ons leefschoolteam lager de 
effectiviteit van het leerplein uit. Deze werking zal doorgaan in de 
groene zaal. 
 
Wat is een leerplein? 
Een leerplein is een ruimte in een school waar leerlingen 
zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Vaak 
zijn er subruimtes voor de diverse opdrachten die kinderen 
hebben.  
Op het leerplein gelden speciale regels, zodat kinderen rustig 
kunnen werken en zich goed kunnen concentreren. 
Daarnaast willen we op onze school ook een plek geven aan 
onderzoekend leren. Tijdens de leefgroepbabbels zal hier nog 
meer informatie over gegeven worden. 
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7. Wederzijds respect, welbevinden en COMPLIMENTENDAG 
 

Naast de gerichte aandacht doorheen het schooljaar aan welbevinden en verschillende acties tegen pesten via 
klasgesprekken, fijne en creatieve projecten, … - willen we in februari wederzijds respect en het erkennen van 
elkaars talenten extra benadrukken.  
 

 

In onze kleuterklassen zit dit algemeen verankerd 
binnen de werking. In verschillende boeken willen 
verschillende figuurtjes  pesten graag voorkómen 
door het kinderen op jonge leeftijd te leren 
herkennen; uitleg en inzicht te geven wat pesten is.  
Vanuit verschillende verhalen kunnen onze kleuters 
samen met de klasjuf en de zorgcoördinator 
reflecteren over plagen, pesten, fijn spelgedrag, … 
Om uiteindelijk te komen tot 5 afspraken:  
 
1 Samen spelen, samen delen.  
2 Lief zijn voor elkaar.  
3 Goede woorden zeggen.  
4 Zeggen wat je wel en niet wilt.  
5 Vraag hulp, geef hulp!  

 
In onze lagere school werken we intensief aan sociale 
vaardigheden en het leren herkennen alsook erkennen 
van elkaars talenten. 
Zo organiseren wij tijdens de week van maandag 14  
februari onze eigen complimentendag in Basisschool 
Atheneum Dendermonde. 
 

 

Hoe geef ik een compliment? 
 

Het geven van een compliment is iets allerindividueels! 

Een oprecht compliment is dus nooit verkeerd.  Indien 

je er zeker van bent dat je compliment of bedanking 

vertrekt vanuit oprechte waardering of gevoelens voor 

die persoon, dan ben je zonder meer op het juiste pad. 

 

 
 

Complimenten geven versterkt ons menszijn, 

gevoeligheid en kracht.  We bouwen zo aan 

wederzijds zelfvertrouwen door positieve 

communicatie te gebruiken.   Door elkaar te 

respecteren, geven we onszelf en anderen de 

mogelijkheid te herontdekken wat we voor elkaar 

betekenen ... 

De opbouw naar deze dag gebeurt op speelse en 

interactieve wijze doorheen de verschillende lessen. 
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8. Rapportering 
 

Aangezien het aantal weken deze periode te beperkt is om voldoende instructie aan te bieden en ook voldoende te 
evalueren zal de rapportering en de oudercontactavond van eind februari verplaatst worden naar donderdag 10 
maart 2022. 
 

 

9. Wist je dat … 
 

… juf Fien bevallen is van een flinke zoon Cas en juf Lies van een flinke zoon Miel. We wensen hen beiden een 
dikke proficiat en weinig slapeloze nachten … 
 
… juf Sonia bijna hersteld is en haar taken in de leefschool zal hervatten meteen na de krokusvakantie. 
 
… een aantal nieuwe teamleden op onze school starten vanaf 1 februari: juf Friedha, juf Sascia en meester 
Daan. We heten hen graag van harte welkom. Zij stellen zich graag voor in de volgende infobrief. 
 
… onze speelplaats lager eindelijk zal kunnen pronken met een nieuw afdak en dat – als alles vlot verloopt – 
dit in februari 2022 geplaatst zal worden. 
 
… we starten met de werken aan onze speelplaats op de pedagogische studiedag. Voor een aantal werken op 
onze speelplaats hebben we ook nog heel veel helpende handen nodig  … 
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ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2022 
 

Februari 2022 

Di 1 ICT    6A                      Tech    6B                 Meet     5A             Vrij  5B            Vrij  5C 

Digitaal infomoment door het CLB voor ouders van leerlingen L6 

Wo 2  

Do 3 ICT     3B                     Tech      4A              Meet    4B               Vrij   3A 

Vr 4 L6A: CLB 
 

Za 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 7 ICT     2A                     Tech     2B                  Meet        1A               Vrij   1B             

Zwemmen           

Di 8 ICT     6B                     Tech      5A                 Meet        5B               Vrij  5C            

L6: Bouwen van wilgenhutten 

Wo 9  

Do 10 ICT     4A                     Tech   4B                    Meet        3A                Vrij  3B 

Zwemmen  

Vr 11 Pedagogische studiedag 

Za 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 14 Start project rond wederzijds respect 

ICT      2B                   Tech       1A                  Meet           1B            Vrij     2A      

Zwemmen  

Leefschool: Wereldknuffeldag 

Di 15 ICT      5A                   Tech       5B                  Meet           5C            Vrij     6A        Vrij    

6B 

L6 Centrum: Mijn vader is een saucisse ( CC Belgica om 13.30) 

Wo 16 Moev: Tussen 4 vuren Gijzegem L3-L4 

Do 17 ICT      4B                   Tech     3A                     Meet         3B              Vrij   4A 

Zwemmen 

INFOAVOND GWP CENTRUM – al dan niet digitaal (uitnodiging volgt nog) 

LEEFGROEPBABBEL voor ouders 

mailto:directie.bs@kad.be
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Vr 18 Leefschool: Forum 

Za 19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 21 De week van het goede doel: PELICANO 

ICT     1A                   Tech      1B                   Meet            2A             Vrij    2B 

Zwemmen  

Leefschool: Werelddag van de moedertalen                 

Di 22 ICT      5B                   Tech       5C                  Meet       6A                Vrij  6B             

Wo 23  

Do 24 ICT     3A                   Tech           3B              Meet    4A                   Vrij    4B 

Zwemmen  

Vr 25 Gezellige dag en Karnivale – organisatie hangt van de overheidsmaatregelen van het moment 

Za 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 28 Krokusvakantie …………………………………………………………………………. 
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