Nieuwsbrief januari 2022
Activiteitenkalender januari
Wanneer?
10/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
20/01/2022
24/01/2022 –
28/01/2022

Wie?
L5 en L6
LS
Oudercomité
L5 en L6
L2
L5 en L6
LS
KS
L1 – L2 – L3
L4 – L5 – L6

24/01/2022 –
28/01/2022
25/01/2022

LS

26/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
31/01/2022

KS
LS
LS
L5 – L6

KS

Wat?
Zwemmen
Bib
Vergadering oudercomité
American Games=Afgelast!
Bezoek kringloopwinkel=Afgelast!
Zwemmen
Bib
Theater (onder voorbehoud)
Oudercontacten
Oudercontacten op vraag van de
leerkracht
Schaatsweek (onder voorbehoud)
(geen zwemmen voor L5 en L6)
Infoavond instappers tweede
semester
Kiikdag instappers 2022
Gedichtendag
Rapport 2
Zwemmen

We weten intussen dat het virus onverwachte wendingen kan aannemen, waardoor
activiteiten plots niet meer kunnen en mogen doorgaan. Via Questi of via de agenda in de
lagere school en de themablaadjes in de kleuterschool, zullen jullie op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten.

Warme wensen
Het ganse Bolsterteam wenst iedereen heel veel mooie momenten, een goede
gezondheid en vooral veel liefde en warmte in 2022!
Het jaar werd afgesloten met een trimester vol coronaperikelen, die wellicht ook heel wat
gepuzzel gevergd hebben van u en uw gezin, zowel thuis als op school. Wij willen jullie
nogmaals bedanken voor jullie flexibiliteit en begrip dat onze school mocht ervaren van
de leerlingen en ouders. We hopen dan ook dat de afgelopen weken wat rust hebben
gebracht en dat jullie hebben kunnen genieten van de feestdagen.

Nieuwe directie
Graag heten we alvast Britt van Espen van harte welkom op onze school. Zij wordt de
nieuwe directie van de Bolster! Een concrete startdatum van de overdracht staat nog niet
vast, maar dit zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Voorlopig blijft alles nog heel even bij
het oude. Wij kijken alvast uit naar de samenwerking. We houden jullie op de hoogte!

De kerstpakketten
Graag willen we jullie allemaal bedanken voor de vele leuke, lekkere en handige spullen
voor de kansarmen van onze gemeente. We leerden in de klas over Welzijnszorg.
We beperkten ons niet alleen tot woorden, maar via de kerstdozen engageerden we ons
ook tot actie. Zowel de ouders als de kinderen steunden dit project.
Hartverwarmend om te zien! Bedankt iedereen!

Bike2school campagne!
Wist je dat je van 10 tot en met 14 januari 2022 extra beloond wordt als je met de fiets,
te voet of step naar school komt? Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel verder!
Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022?
Als meer bewegen op jouw lijstje met goede voornemens staat, is de nieuwe campagne
van Bike2School echt iets voor jou! Met de start van het nieuwe jaar, lanceert Bike2School
haar goede voornemens campagne. Als je in de week van 10 tot 14 januari 2022 met de
fiets, met de step of te voet naar school komt, verdien je dubbele punten. Trek je warmste
kleren aan onder je fluohesje en laat je zeker niet tegenhouden door de koude en donkere
winterdagen!

Coronamaatregelen tot aan krokusvakantie
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van
Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10
januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.
Basisonderwijs
•

Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat
toe om klasgenoten van een besmet kind tot op een bepaalde hoogte te
beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de
kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht
worden, net zoals in alle andere klassen.

•

Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige klas meteen
voor 5 dagen in quarantaine.

•

Verder blijven de bestaande maatregelen ongewijzigd van kracht:
- geen meerdaagse uitstappen met overnachting;
- enkel noodzakelijke derden zijn toegelaten op school;
- alleen via een afspraak kunnen ouders op school worden ontvangen.

•

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.

Vanaf maandag 10 januari zijn er in alle klassen CO2-meters aanwezig!

Nieuws van het oudercomité
Beste ouders,
2022 is reeds van start gegaan. Maar voor we 2021 volledig afsluiten, willen we nog even
de tijd nemen om iedereen te bedanken die door een helpende hand of door zijn
aanwezigheid of aankoop heeft bijgedragen aan onze activiteiten. Wij als oudercomité
kunnen wel vanalles organiseren, maar zonder jullie zijn wij niets. DANKJEWEL!
Uiteraard willen we ook onze sponsors van het voorbije jaar nog eens bedanken voor hun
bijdrage! We lijsten ze hieronder graag nog eens voor u op.
We hopen in 2022 opnieuw op hen te kunnen rekenen.
Heb jij ook een zaak en wil jij het oudercomité en de school ook graag steunen? Laat het
ons weten, dan overlopen wij graag de mogelijkheden!
Voor wie nog op cadeautjesjacht moet: uiteraard moedigen wij iedereen aan om bij onze
Ramselse handelaars te winkelen. Maar moest je daar niet vinden wat je zoekt, vergeet
dan niet om even via Trooper te klikken als je online
koopt: https://trooper.be/ocdebolster.

Tot slot wensen wij iedereen de beste wensen voor een gezond 2022!
Karen Eeckels
OC De Bolster

Wist je dat?
-

De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar schitterden in de
schittertentoonstelling?

-

De kinderen heel blij waren met de komst van Sinterklaas en Piet?
De cadeautjes een reuze succes zijn bij onze kleuters?
De buikjes van onze kinderen goed gevuld waren met al dat lekkers?

-

Er in alle klassen veel lichtjes fonkelden, de kerstbomen mooi versierd werden en
dat er hard geoefend en geschreven werd voor de nieuwjaarsbrieven?

-

Alle juffen en meesters het jammer vonden om jullie een extra week te missen
met de kerstpauze?

In 2022 kijken we uit naar …

