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covidnieuws

carnaval anders

‘Het basisonderwijs blijft open in code oranje.’ Dat was
tot hiertoe een duidelijk te communiceren afspraak.
Tegenwoordig moeten we het doen met een soort van
‘code oranje plus’:
 wanneer er een besmetting wordt vastgesteld in
de derde graad, zullen mondmaskers voor de
toppers van 5 & 6 verplicht worden
 alle kinderen van de lagere school moeten de
ganse dag op een vaste plaats zitten, zowel in de
klas als in de refter
Wij leven deze regelgeving zo goed als mogelijk na.
Maar we kunnen niet de ganse topwerking zomaar
overboord gooien. Niemand is gebaat bij overspannen
leerkrachten en kinderen die gedeprimeerd worden
omdat het schoolleven op een kooi-leven gaat lijken.
Psychische gezondheid heeft ook zijn rechten.

Op woensdag 10 februari vieren we carnaval.
Het zal een light-versie worden: geen stoet, geen
confetti, geen slingers. Maar dat hoeft de pret niet te
drukken. De leerkrachten hebben – al dan niet in
samenwerking met de kinderen – een programma
samengesteld dat zal maken dat toppertjes het
‘verbodene’ niet zullen missen.

“Vroeger keken we meestal uit naar het
buitengewone. Nu beginnen we opnieuw te
verlangen naar het GEwone. En dat wil ook
iets zeggen over de mens en de
samenleving: hoe heerlijk het gewone wel
kan zijn en hoe heerlijk het kan zijn om het
als mensen, als samenleving, gewoon op
een gewone manier te mogen doen.
Mgr. Johan Bonny

krokusvakantie
Van vrijdagavond 12 februari tot en met zondag 21
februari mogen topkinderen & leerkrachten even
wegblijven van de school. Tijd voor ontspanning,
voor nieuwe inspiratie.

ter herinnering
Vrijdag 12 maart is een vrije dag. Het gaat om een van
de twee dagen die een school mag inrichten als
‘facultatief verlof’.
Woensdag 24 maart en woensdag 19 mei zullen we
gebruiken als studiedagen. We laten ons begeleiden
door een lesgever van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
om de leerplandoelen uit het ZILL te implementeren in
de taallessen.
En als de situatie het toelaat gaan we van 25/05 tem
28/05 met de leerlingen uit de bovenbouw op zeeklas
naar De Panne. Alle aanpassingen ook te raadplegen op
de nieuwe versie van de schoolkalender in bijlage.

voor en met de kleuters
 versieren we de eetzaal met vlaggetjes
 spelen Els & Katrien poppenkast
 dansen we samen, polonaise, modeshow, ...
 vervangen we de confetti en serpentines door
ballonnen in de klas - hier zorgen de juffen zelf
voor. De kleuters brengen enkel hun drinkbus mee.
voor en met en bij de toppertjes van 1L & 2L
 plannen we op maandag een gekke schoenendag
 bombarderen we dinsdag tot gekke harenhoedendag
 zien we alle kinderen op woensdag graag verkleed
toekomen vanaf ‘s morgens
 zal er buiten een modeshow doorgaan per klas
 is er na de pauze nog geleid dansen, knutselen en
bewegen met ballonnen
te Vogelzang 81 zal het er zo aan toe gaan:
 op maandag is het een gekke schoenendag
 we maken van dinsdag een grappige harenhoedendag
 de toppers komen op woensdag verkleed toe
 in elke klas wordt een muzische activiteit
georganiseerd
 voor de kinderen die dat wensen wordt er een
modeshow gepland – buiten bij goed weer – per
klas in de gymzaal als het zou regenen
De top-ouderraad zorgt voor een lekkere versnapering
tijdens de pauze!

nieuwe leventjes
Het verheugt ons dat we weer enkele nieuwe
Puntenaars mogen verwelkomen.
Niyo is het broertje van Lou & Lore Helsen en Roan zal
mede door grote broer Noah verwend worden.

eentje om het uit te leggen, eentje met
bruut geweld en een handige harry
Het lag al enige tijd in de garage, het bouwpakket van
planken en schroeven. Juf Nele vond het zonde en
besloot op een dag na schooltijd om er wat mee te
doen. In samenwerking met Warre, Gilles en Mattia
ontstond er al timmerend en draaiend een knappe
zitbank. Het meubel wordt vaak gebruikt, zowel tijdens
de lessen als gedurende de pauzes. Veel dank aan de
vier toppers!

voor een veilige Vogelzang
Heb jij ideeën over hoe we onze schoolomgeving in
de Vogelzang minder druk kunnen maken? Hoe we
daar meer ruimte kunnen creëren voor onze
kinderen? Wil jij samen met anderen hiervoor
oplossingen uitwerken? Ja? Dan is het project
‘Veilige schoolomgeving’ iets voor jou.
De stad heeft zich geëngageerd om per jaar 2
schoolomgevingen te onderzoeken, top@punt is
de volgende in de rij.
Vanaf 12 februari kan je jouw ideeën kwijt op
https://www.geel.be/veilige-schoolomgevingen aan
de hand van 4 onderzoeksvragen. Op 10 maart zal
er een online participatieavond zijn waar zal
gewerkt worden aan concrete voorstellen voor een
veilige schoolomgeving. Meer info hierrond volgt
later.
Neem alvast eens de tijd om hierover na te denken
en post je ideeën op het platform vanaf 12 februari.
Of noteer 10 maart al in je agenda om deel te
nemen aan een creatieve avond.

vijgen na Pasen
We lieten het gras naast het administratiegebouw te
lang worden. En het is al lang geleden dat het probleem
opgelost werd. Twee keer ‘vijgen na Pasen’ dus. Maar
het is nooit te laat om iemand te bedanken.

supergemotiveerd
Castor zei op een avond dat hij zo blij was ‘dat het
morgen weer school is’. Toen de mama vroeg of dat
was omdat hij dan met zijn vriendjes kon spelen
antwoordde hij: ‘Nee, wel omdat we daar zoveel
leren!’… Om verder te mijmeren: ‘Een dag zonder
wiskunde is een slechte dag …'

ook een broek heeft het al eens moeilijk
Toen juf Katrien aan een van haar kabouters vroeg ‘Oei,
heb je in je broek geplast?’ volgde daarop dit uniek
antwoord: ‘Neen, mijn broek was alleen maar
verdrietig’.

Heel veel dank Joppe, Ties, Wim en Nic!

