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Beste leerlingen en ouders, 
 

Het schooljaar is ondertussen reeds vier maanden ver. We zijn er tot nu toe behoorlijk goed in geslaagd om 
Covid-19 buiten de schoolmuren te houden… maar we blijven voorzichtig!  
De voorbije weken hebben we hier alweer heel wat boeiende dingen meegemaakt. Je leest daarover meer 
in deze nieuwsbrief en regelmatig passeren er foto’s via digitale kanalen zoals Gimme of Seesaw!  
Deze week was het nog behoorlijk druk: de activiteiten voor de warmste week, het kerstfeest op school, het 
tweede rapport én de nieuwjaarsbrieven werden in de loop van deze week meegegeven.  
De leerlingen van de derde graad werkten tussendoor ook nog hun verhaal af voor de Junior Journalist 
Schrijfwedstrijd van het Davidsfonds en in alle leerjaren werd nog volop aan de leerinhouden geoefend. Nu 
kunnen we even op adem komen en genieten van rust en gezelligheid in eigen bubbel. 
 
Ik wens je, in naam van het hele team, samen met je kind(eren) de komende periode veel goede moed en 
laat ons ook in 2021 zorg dragen voor elkaar! Alvast bedankt voor de samenwerking in 2020! 
 

Met vriendelijke groeten 
Elke Verstraete 

 

 
 
Onze school blijft in fase oranje na de kerstvakantie 
 
D.w.z. dat we de huidige maatregelen nog even volhouden.  
 
Vanaf januari 2021 worden geen briefjes meer meegegeven voor het aankruisen van de warme maaltijden.  
Leerlingen geven dit bij het begin van de dag door aan de klasleerkracht, net zoals voorheen. 
 
Na overleg hebben we beslist om de bosklas voor L3-4-5 begin februari te annuleren. Ouders die reeds 
een voorschot hebben betaald, zullen dit in januari terug krijgen.  
 
Ook wij vinden dit bijzonder jammer, maar we willen geen onnodige risico’s nemen. 
 
Met aandrang vragen we aan ouders en kinderen om ook tijdens de kerstvakantie uiterst voorzichtig te 
zijn én ons op de hoogte te houden van eventuele reizen en/of besmettingen, zodat we bij ook de start  
van het nieuwe jaar de school als veilige omgeving kunnen garanderen. Alle info mag je doormailen naar 
info@lagereschooltenede.be of bellen naar 0473/49.22.96 (Elke Verstraete). Alvast bedankt! 
 

 

mailto:info@lagereschooltenede.be
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Samenwerking eerste leerjaar en derde kleuterklas 
 
Dit jaar verloopt het samenwerkingsproject tussen de kleuters van 
de derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste leerjaar iets 
anders dan gewoon. Maar omdat we het belangrijk vinden om de 
drempel naar het eerste leerjaar te verlagen én de kleuters het 
speels leren in het eerste leerjaar willen laten ontdekken, werd 
nagedacht over een goed alternatief!   
Zo is juf Natalie al gaan ‘hospiteren’ in de derde kleuterklas, zodat 
de kleuters haar beter kunnen leren kennen. De juf nam deze 
week een filmpje op waarin ze het kerstverhaal uit het eerste 
leerjaar kan delen met kleuters en ouders van de derde 
kleuterklas. 
Afhankelijk van het verdere verloop van de 
veiligheidsmaatregelen, zal bekeken worden of er 
samenwerkingsopdrachten zoals andere jaren toch kunnen 
ingepland worden in de nabije toekomst! 
 
 

Warme vlammen 
 

Als wij ons licht laten stralen,  
geven we onbewust 

andere mensen de gelegenheid 

hetzelfde te doen.  
Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 

Traditiegetrouw staat de laatste schoolweek van het jaar in het teken van “de warmste week”.  Om 
die warmte zichtbaar te maken, vind je op onze school aan de ingang een vlam van elke klas, met een 
boodschap om alle mensen een hart onder de riem te steken.  Wij dragen zorg voor elkaar! 

Alle kinderen namen ook deel aan een warme actie. De kinderen van de eerste graad maakten een mooi 
schilderij voor de medewerkers van de opvang in Ten Ede. Deze werden vandaag persoonlijk overhandigd… 

We willen hen daarmee oprecht bedanken voor hun inzet, elke dag opnieuw! 

De andere klassen gingen creatief aan de slag om een fijne kerstboodschap over te brengen aan alle leden 
van Ziekenzorg/Samana! 

Eerstdaags mogen zij deze kerstboodschap in hun brievenbus verwachten! 

Hieronder zien jullie alvast de leerlingen in actie… 
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Ondersteunend bezoek vanuit de inspectie 

Donderdag 10 december 2020 ging de school op eigen vraag in op het aanbod van de inspectie om in 
overleg te gaan. De onderwijsinspectie wil immers met de scholen in dialoog gaan over de mogelijkheden 

om haar kwaliteitsontwikkeling te versterken, ook in deze crisis. Zowel de directeur, zorgcoördinator als 
leerkrachten kregen de mogelijkheid om te praten over wat goed loopt en waar we als school tegenaan 
botsen, om zo samen na te denken en mogelijkheden te creëren om onze aanpak hier en daar wat bij te 
sturen. We kregen op het einde van de dag de nodige feedback, waarin zowel onze sterktes als groeikansen 
aan bod kwamen. Na de kerstvakantie stellen we op basis daarvan met het hele team een actieplan op. 

Opgelet, dit is niet hetzelfde als een doorlichting, eerder een steuntje in de rug;-) Dus er volgt geen 
doorlichtingsverslag vanuit de inspectie. 
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Parkeer liever niet voor de kerk… 

Er werd ons gevraagd om uit respect voor de mensen die de kerststal hebben geplaatst, niet te parkeren 
voor de kerk. Ook als u uw kinderen afhaalt van de opvang, vragen we u om elders even te parkeren. 

Alvast bedankt daarvoor. 

 

Actua: Kerstvakantie wordt (voorlopig) niet verlengd 

Na de kerstvakantie, op maandag 4 januari, gaan de scholen opnieuw open. De huidige maatregelen in het 
onderwijs blijven zeker in de twee weken na de heropening gelden, dus tot en met 15 januari. Dat zegt 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts na overleg tussen de onderwijspartners en de virologen. 'Ik wil 
geen verlenging van de kerstvakantie zoals hier en daar geopperd wordt. Dat zou de leerachterstand enkel 
vergroten', aldus de minister.  

De onderwijspartners roepen iedereen op om de richtlijnen te volgen en om tijdens de kerstvakantie ook 

geen buitenlandse reizen te maken, als die niet strikt noodzakelijk zijn. 'Dat zal helpen om de scholen open 

te houden'! 

Als school zijn we verheugd dit nieuws te vernemen! We doen er alles aan om bovenstaand nieuws waar te 

maken op 4 januari 2021. Maar niemand weet hoe alles zal evolueren.  

Deze namiddag, vrijdag 18/12/2020, buigt het overlegcomité zich opnieuw over de huidige aanpak. 

Hieronder kan u het laatste nieuws lezen. We wachten allemaal af wat om 14 uur zal meegedeeld worden. 

Via Gimme zullen we u verder op de hoogte houden. 

De coronacijfers zijn niet goed. Het aantal besmettingen heeft sinds oktober een sterke duik gemaakt, maar ligt nog 
te hoog en toont de voorbije dagen opnieuw een stijging. 

Het belangrijkste punt op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen vrijdag om 14 uur is dan ook de 
evaluatie van die coronacijfers. De beleidsmakers zullen er de huidige maatregelen tegen het licht houden en buigen 
zich over screening, vaccinatie en quarantainecontrole.  

Of verstrengingen op de agenda staan, is ook niet duidelijk. Versoepelingen lijken ook niet op tafel te liggen.  

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke sloot die woensdag in de Kamer evenwel niet uit. Hij verwees 
onder meer naar de striktere handhaving, met hogere boetes voor lockdownfeestjes en opgedreven controles op 
telewerk. 'Maar er zijn ook andere maatregelen waarover moet worden nagedacht in de schoot van het 
Overlegcomité', zei Vandenbroucke. 

De focus vrijdag zal dus waarschijnlijk liggen op het toepassen van huidige maatregelen en het versterken van de 
controle, met name op het gebied van quarantaine en testen voor mensen die terugkeren uit rode zones in het 
buitenland, maar ook op de plicht tot telewerken. 

De vergadering van vrijdag begint om 14.00 uur in het Egmontpaleis en kan geruime tijd duren… (Belga) 
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Ondertussen is de school reeds enkele maanden volop aan het werken aan een volledig digitale 

leeromgeving in Teams. Alvast bedankt aan Jo, voorzitter van onze ouderraad, voor de vele hulp hierbij! Dit 

is een actie die volgt op de afgenomen bevraging in functie van het afstandsleren aan al onze ouders op 

einde van de eerste lockdown vorig schooljaar. Hopelijk is ook deze actie niet nodig, maar indien dit wel 

het geval zou zijn… zijn we alvast voorbereid en zal alle info vanuit de verschillende leerjaren veel 

gemakkelijker te vinden zijn voor leerlingen én ouders. Het afstandsleren wordt op deze manier veel 

doeltreffender. Ouders en leerlingen zullen ten gepaste tijde daarover verder geïnformeerd worden. 

De bouwwerken  

Ondertussen schieten de bouwwerken op onze school goed op! Na de ruwbouw kunnen we eind januari 
2021 starten met de volgende fase (energievoorzieningen). 

Eerst gaan ook de bouwvakkers er even tussenuit… om er nadien opnieuw met volle goesting in te 
vliegen! 

Zoals jullie ondertussen reeds weten, komt de turnzaal in twee bestaande klassen die we zullen 
renoveren. Dit hoort bij het plan van de nieuwbouw. 
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Wist je dat… 

   … de fietsen aan het parochiehuis ordelijk gestald staan! Houden zo!  

   … juf Thaïs binnenkort moet bevallen en dus deze week de laatste keer op school zal zijn 
tot  in mei 2021? 

 … juf Fien het team zal vergezellen vanaf 4 januari 2021 ter vervanging van juf Thaïs? 

   … dat ook juf Stéphanie in blijde verwachting is?  

   … de leerlingen van het derde leerjaar volop champignons aan het telen en oogsten zijn?  

   … er een nieuwe wasunit werd geplaatst op onze school? Zo kunnen 7 kinderen tegelijk hun 
handen wassen!  

  

 

Tot slot 

We wensen jullie allen hele fijne kerstdagen & 
een gelukkig en gezond 2021! 

Tot 4 januari 2021!  

 

 

Team Ten Ede 
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