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                                                                    GO! De Leefschool 
 

Infobrief december 2021 
DECEMBER = nieuwe covidmaatregelen 

Samen komen we er doorheen! 

 
1. De nieuwe maatregelen – met ingang van maandag 29 november 
 

De maatregelen voor onderwijs worden aangescherpt. We voeren deze maatregelen strikt uit, zodat onze 

school open kan blijven en er hopelijk geen clusteruitbraken ontstaan. 

 

- Geen externen op school, tenzij essentiële derden in het kader van ondersteuning OT en/of met 

voorafgaande toestemming van de directeur.  

Indien u als ouder een vraag hebt, gelieve in de eerste plaats de school telefonisch of via mail te 

contacteren. Als een overleg nodig is, wordt een afspraak gemaakt en gebeurt dit in de eerste plaats 

opnieuw digitaal of na de lesuren in een vooraf ruime geventileerde ruimte. 

 

- Externe uitstappen blijven behouden, daar waar de veiligheidsmaatregelen in acht genomen kunnen 

worden. 

 

- Alle activiteiten waarbij groepen door elkaar gehaald worden, vallen weg. Dit betekent concreet voor 

onze school dat we voor LO per klasgroep werken, dat alle klasdoorbrekende activiteiten tijdelijk 

stoppen, alsook de activiteiten tijdens de middagpauze. Enkel het ‘middaglezen’ en de ‘middagsport’ 

blijven voorlopig behouden, aangezien we dit veilig kunnen organiseren volgens de normen. 

Sherborne blijft behouden, maar per leergroep en niet klasdoorbrekend. 

 

- De huiswerkklassen blijven voorlopig behouden. 

 

- Het project met flexibele zitplaatsen in een achttal klassen van onze lagere school wordt tijdelijk ‘on 

hold’ gezet in functie van een eventuele gerichte contacttracing. 

 

- De afgesproken in – en uitgangen worden strikt gerespecteerd.  
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- De naschoolse opvang blijft voorlopig behouden, wel enkel met inschrijving vooraf – zie ook afspraken 

vorig schooljaar. Het is wel belangrijk te melden dat de naschoolse opvang enkel gebruikt kan worden 

voor kinderen wiens ouders geen enkele andere mogelijkheid hebben. Naar de winkel gaan, hoort daar 

niet bij. 

 

• De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing: na elke speeltijd en voor het 

betreden van de klas worden de handen ontsmet, kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondmasker, 

volwassenen dragen mondmaskers in de klassen (tenzij op anderhalve meter afstand) en voldoende 

ventilatie in het klaslokaal. 

 

• Onze school investeerde reeds in een aantal CO2-meters, zodat eenieder in de klas zelf de 

luchtkwaliteit in het oog kan houden en er blijvend doordacht geventileerd wordt … ook al wordt het 

daardoor soms wat kouder in de klaslokalen ...  

Daarnaast werd begin dit schooljaar op schoolniveau een veiligheidscoördinator luchtkwaliteit 

aangesteld.  

 

Wat doet een CO2-meter? 

 

 

Wanneer je de lucht in je klas goed ververst, wordt de kans op 

besmetting met het virus via de binnenlucht kleiner.  

Maar hoe weet je dat er genoeg lucht ververst wordt?  

De hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is een maat voor de 

luchtverversing in de klas én CO2 kan je gemakkelijk meten met 

een CO2-meter. Hoe slechter de luchtverversing, hoe groter de 

hoeveelheid CO2 in de binnenlucht.  Hou je de concentratie 

CO2 in de klas onder de 900 ppm, dan heb je goede 

luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich 

opstapelen in de binnenlucht.  

 

 

2. Sinterklaas op bezoek via livestream – dinsdag 7 december 2021 
 

Mede door covid en een paar nieuwe maatregelen hieraan verbonden, 
zal Sinterklaas en zijn Pieten ons pas bezoeken op dinsdag 7 december.  
Hij zal live - via livestream – interactief kunnen vertellen en ook kunnen 
genieten van de gedichtjes, liedjes, … van onze kinderen.  
De Sint zorgt voor een fijn geschenkje voor elk kind. We zijn alvast 
bijzonder benieuwd … 
 

Een heleboel klassieke Sinterklaasliedjes kan je alvast vinden op 
onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=gLfMlUDalaU 
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3. Reserveren van maaltijden – van januari tot en met juni 2022 
 

Nog ter info: om maaltijden correct te reserveren voor de volgende maand, moet dit steeds gebeuren 
voor de 10de van de vorige maand. Concreet betekent dit dat reserveren van maaltijden voor januari kan 
tot en met 10 december.  
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school:  
https://bs.kad.be/ 
 

 

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

Na het grote succes van de afgelopen schooljaren, zal ook dit jaar onze school zijn steentje bijdragen met 
een goede doel actie. In tegenstelling tot andere jaren zal dit jaar onze goede doel actie een hele week 
duren en per leerjaar georganiseerd worden zodat we het covid-proof kunnen houden.  
Van maandag 20 tot vrijdag 24 december 2021 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.  
 
Voor meer info kan u ook terecht op de volgende 
website:  

https://www.pelicano.be/nl/de-stichting/ 

 
 

 

 

SAMEN KINDERARMOEDE BESTRIJDEN IN BELGIE! 

Onze Pelicanokinderen  
Elk kind dat wij helpen om een zo normaal mogelijk 
leven te leiden, noemen we voortaan een 
Pelicanokind.  

Onze verbintenis is dat we elk Pelicanokind 
duurzaam begeleiden en steun bieden tot hij als 
jongvolwassene een diploma haalt. 
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Hoe zal de actie verlopen ? 
De leerlingen zullen deelnemen aan 5 activiteiten in onze 
“container”. Elke klasgroep zal gedurende 2 uur tijdens 
de goede doel week naar de turnzaal komen om deel te 
nemen aan deze activiteiten en te supporteren voor de 
medeleerlingen. 

Hoe zamel ik geld in ?  
De leerlingen gaan vooraf zelf op zoek naar sponsors 
binnen de familie en vriendenkring. Er kan een bedrag 
naar keuze geschonken worden per activiteit die de 
leerling tot een goed einde zal brengen. Sponsors 
kunnen ook een vast bedrag schenken i.p.v. te sponsoren 
per activiteit. 

 

 

 

 

 

5. De gezellige voormiddag – vrijdag 24 december 2021 
 

 

Dag van gezelligheid 
 
Elke maand kiezen we een speciale dag in het teken van 
welbevinden. 
In december kiezen we ook dit jaar voor de dag van de 
gezelligheid, deze gaat door op vrijdagvoormiddag 24 
december 2021. 
 
In alle klassen – van klein tot groot – wordt een week 
vooraf nagedacht over wat gezelligheid voor de kinderen 
betekent. Vanuit brainstorming en initiatieven van de 
kinderen m.b.v. de leerkracht wordt op klasniveau de 
gezellige dag georganiseerd.  
Afwachten wat er dit schooljaar gebeurt … 
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     6. Wist je dat …                                                                                                                                                  
 

… in onze Centrumschool onze grootouders voor al onze kleuters absolute helden zijn en wij dit ook 
graag breed willen uitdragen.  
Ons kleuterteam en de kleuters organiseerden daarom een interactieve wandeling voor de 
grootouders met beelden en tekstjes ingesproken door onze juffen.  
 

                                        
 

Daarnaast maakten alle kleuters een geweldig kunstwerk voor oma en opa en spraken ze leuke 
tekstjes in. Alle tekeningen en QR-codes met de tekstjes/filmpjes worden dinsdagnamiddag 30 
november uitgehangen rondom de kleutertuin (Geldroplaan) en blijven de volledige maand december 
opgehangen.  
De tekstjes en filmpjes kan je beluisteren/bekijken door de QR-codes in te scannen.  
Oma en opa mogen ook tijdens de komende weekenden aan onze school eens passeren … 
 
 
… in onze Leefschool creëren onze kleuters samen met de kleuterjuffen een verwenpakket voor oma 
en opa met speculaas en thee.  

 
 
 
…  onze kinderen van Leefgroep 4 in de leefschool een interactief boek creëren … Ze maken een 
prentenboek om voor te lezen. Eerst schrijven ze en tekenen ze een kladversie, daarna creëren ze de 
update en plannen de voorleesmomenten in. Ze denken na over de chronologische opbouw, hoe 
gericht spanning opbouwen, schrijven voor een jong publiek en passende illustraties tekenen.  
 

 
 
… de champagneactie een groot succes was. Alvast bedankt voor de mooie steun. 
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… ook het GO! heeft opgepikt dat onze kinderen van L6 Centrum zich geweldig hebben ingezet tijdens  
de voorleesweek voor een uurtje lezen in de klassen en dat juf Ann verhalen las tijdens de 
middagpauze … 
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December 2021 
Wo 1  

Do 2 ICT    4A                     Tech     4B                    Meet       3A            Vrij        3B 

Zwemmen : L1-L4 Leefschool – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos 

Vr 3 CLB-consult voor L1B 
Leefschool: ATELIER 

Za 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 6 ICT     2B                 Tech      1A                Meet         1B             Vrij   2A         

Zwemmen : L1 – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos 

Lagere school: SOCIALE VAARDIGHEDEN  

Di 7 Sinterklaas en Pieten via LIVESTREAM 

ICT     5C                 Tech       6A                Meet        6B              

Wo 8 L6: MEGA 

Champagneactie - afhaalmoment – Geldroplaan - onder afdak: van 12.15 tot 15.00 

Do 9 ICT      4B               Tech        3A               Meet        3B               Vrij    4A 

Zwemmen : L1-L4 Leefschool – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos 

 

Vergadering leerlingenraad 

Agenda: 

       -      spel op de speelplaats per graad 

- insteek gezellige dag 

Champagneactie - afhaalmoment – Geldroplaan - onder afdak: van 17.00 tot 19.00 

Vr 10  

Za 11 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 13 ICT     1A                Tech       1B               Meet        2A            Vrij   2B    

Zwemmen : L1 – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos        

L4/L5/L6: Nieuwsbegrip                        

Di 14 ICT     6A                Tech       6B               Meet        5A            Vrij   5B            Vrij   5C 

Wo 15  

Do 16 ICT     3A                 Tech      3B                Meet         4A          Vrij       4B 

Zwemmen : L1-L4 Leefschool – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos 

Vr 17 Leefschool: FORUM 
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Za 18 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 20 START CONTAINER CUP – DE WEEK VAN HET GOEDE DOEL 

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

Zwemmen : L1 – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos     

Lagere school: Sociale vaardigheden          

Di 21 ICT     6B                   Tech    5A                  Meet       5B                Vrij 5C             Vrij   6A 

Wo 22  

Do 23 Rapport en oudercontact DW 2 

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

Zwemmen : L1-L4 Leefschool  – tenzij de maatregelen nog verstrengen vanuit Olympos 

Vr 24 Gezellige dag met de kleuters en leerlingen –  

LET OP: DEZE DAG EINDIGT OM 12.05 – ER IS GEEN NASCHOOLSE OPVANG! 

 

Kerstavond … 

 

Za 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 27 Kerstvakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 29 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 31 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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