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Infobrief februari 2021 
 

 
1. Zwemmen in februari – covid-proof 
 
 

 

Vanaf 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. 

 
 

2. Dikketruiendag – dinsdag 9 februari 2021 
 
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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3. Gevoelsmeter - herstelmuur 
 

 
In onze school werken we een volledig schooljaar door gericht 
aan welbevinden, o.a. met de gevoelsmeter. Deze wordt gebruikt 
in alle klassen van onze kleuter – en lagere school. Hierop kunnen 
de kinderen dagelijks aanduiden of ze zich goed, verdrietig, 
verliefd, … voelen. Als kinderen niet goed in hun vel zitten, volgt 
een vertrouwelijk gesprek met de klasleerkracht. 
 
Dit is niet altijd even gemakkelijk. Niet alle kinderen kunnen zelf 
aangeven als ze zich niet goed voelen of als er iets is gebeurd op 
de speelplaats. Daarom wordt vooral in de kleuterklassen ook 
extra ingezet op de herstelmuur. Dit is een eenvoudige werkvorm 
waarbij kleuters – indien nodig - met elkaar in interactie gaan en 
kleine ruzies bespreekbaar leren maken.  

 
  

 

 
 

4. Gezellige dag op vrijdag 12 februari 2021 – met een romantische touch … 
 

 
Elke maand kiezen we een speciale dag 
in het teken van welbevinden. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zal er op vrijdag 
12 februari voor de krokusvakantie terug 
een gezellige dag plaats vinden. Onze 
kinderen mogen zich die dag uitdossen 
in een carnavalsoutfit.  
 
‘s Namiddags organiseert elke klas naar 
keuze een leuke activiteit (carnavalbal, 
spel, …).  
 
Omdat het dan ook bijna Valentijn is 
worden er die dag ook mysterieuze 
boodschappen gegeven van, voor en 
door leerlingen … 
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5. 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 op woensdag 10 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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6. Reserveren van maaltijden – van maart tot en met juni 2021 
 

Nog ter info: om maaltijden correct te reserveren voor de volgende maand, moet dit uitzonderlijk gebeuren voor 
de 7de van de vorige maand. Concreet betekent dit dat reserveren van maaltijden voor maart kan tot en met 7 
februari (zie ook mail via smartschool). 
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school: http://bs.kad.be/ 

 
 

7. Nieuwe teststrategie vanaf 25 januari in de lagere school – ter info 
 

Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie: 
 

• hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na 
identificatie en op het einde van de quarantaine; 
• de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie 
wordt verlengd tot 10 dagen; 
• omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen 
zullen de kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een 
besmet kind zaten, voortaan als hoog risicocontact beschouwd 
worden. In onze klassen en schoolrestaurant werd er reeds in het 
verleden gewerkt met vaste plaatsen. 
• leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs 
dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van 
de (klas)groep besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 
 
In de buitenschoolse opvang gelden dezelfde maatregelen.  
 

 
 
 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2021 
Aangezien de scholen ook na de kerstvakantie starten in code oranje vervallen opnieuw  

alle theater – en sportuitstappen in februari. 
Ma 1 Start nieuwe peuters in onze kleuterscholen 

 

ICT     2B                     Tech     -                    Meet    2A                       

L4/L5/L6: Nieuwsbegrip 

Di 2 ICT    6A                      Tech 6B                     Meet   5A                       Vrij  5B 

Wo 3  

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

Vergadering leerlingenraad 

Vr 5 L2: Zwemmen 

mailto:directie.bs@kad.be
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Leefschool: Atelier 

Start van de week voor wederzijds respect! 

Za 6 OPENKLASDAG LEEFSCHOOL gaat niet door wegens verstrengde covid-maatregelen. 

Zo 7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 8 ICT         2A                 Tech   -                       Meet    2B                   

Sociale vaardigheden in alle klassen van de lagere school 

Di 9 ICT    6B                     Tech   5A                    Meet  5B                       Vrij  6A 

DIKKE TRUIENDAG 

 

19.00: Digitaal infomoment voor de ouders van leerlingen secundair onderwijs door GO! 

MAD 

Wo 10  

Do 11 ICT 4A                        Tech  4B                     Meet  4C                       Vrij  3A 

Vr 12 L2: Zwemmen 

Leefschool: Forum 

Gezellige dag met een carnavaleske en romantische touch! 

Za 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 14 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 15 

 

Di 16 

Wo 17 

Do 18 

Vr 19 

Za 20 

Zo 21 

Ma 22 ICT     2B                     Tech   -                         Meet   2A                      

L4/L5/L6: Nieuwsbegrip 

Di 23 ICT     5A                     Tech    5B                    Meet   6A                     Vrij  6B 

Wo 24  

Do 25 ICT   3A                       Tech   4A                    Meet  4B   

Vr 26 L2: Zwemmen 

Leefschool: verjaardagnamiddag 

Za 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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