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NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

 

VROLIJK KERSTFEEST 

EN 

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

Laten we er samen voor zorgen dat we veilig in 2021 stappen! 

 
 

KERSTVAKANTIE 
Vandaag komt de Veiligheidsraad bijeen. Op die Raad zal de duur van de kerstvakantie besproken worden. 
We verwachten nog geen uitspraak, wel een richtlijn. Als we officieel ingelicht worden dan krijgen jullie in 
de vakantie een extra nieuwsbrief. Voorlopig blijft alles zoals het is. De school hervat op maandag 4 januari 
2021. 
 

WHATSAPP VERBODEN 
Het gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel tussen de titularis en de ouders is verboden. Onze 
preventieadviseur heeft ons hiervan op de hoogte gebracht. Ook al geven ouders hun schriftelijke 
toestemming, dan nog kan niet aangetoond worden dat ouders zich al dan niet verplicht voelen. 
Titularissen die een WhatsApp-groep met de ouders hebben aangemaakt, zullen die vanavond 
verwijderen. Natuurlijk is er een alternatief: Classdojo. 
 
 

CLASSDOJO 
Ouders die kinderen in het lager hebben, zijn reeds vertrouwd met Classdojo. Ook de kleuterklassen zullen 
na Nieuwjaar foto’s en korte berichtjes delen via Classdojo. Het is een communicatiemiddel dat je kan 
vergelijken met e-mail. Je krijgt van de titularis een persoonlijke code waarmee je kan inloggen. Je kan het 
via de app op pc, laptop, tablet of gsm gebruiken. De titularis kan een persoonlijk bericht sturen, naar een 
groepje ouders of naar alle ouders tegelijk. Ouders kunnen op het bericht reageren. De titularis kan 
eveneens foto’s delen. In het lager onderwijs is Classdojo al enkele jaren in gebruik. Zowel voor ons als 
voor de ouders is het een handig communicatiemiddel. 

 
 

VERLOREN VOORWERPEN 
Verloren voorwerpen worden op het secretariaat afgegeven. Juf Els maakt er een foto van en mailt die 
naar alle ouders. De ouder die het voorwerp herkent, laat dat weten en wij bezorgen het aan de leerling. 
Op die manier is onze ‘berg’ verloren voorwerpen veel verkleind. 
 
 

MONDMASKER IN HET LAGER ONDERWIJS 
Het gaat niet over de verplichting om een mondmasker te dragen! Het zou wel wenselijk zijn als bij de 
kinderen van het lager onderwijs een mondmasker in een plastiek zakje in de schooltas zit. Soms werken of 
spelen ze in groepjes aan een tafel en dan kan het nuttig zijn om een mondmasker te dragen. Het gaat over 
alle leerlingen maar over de oudere leerlingen in het bijzonder. Geen verplichting, wel een aanrader! 
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OVERZICHT DATA TOT KROKUSVAKANTIE 

 maandag 4 januari 2021: hervatten van de lessen, 6de leerjaar heeft zwemmen 

 woensdag 27 januari 2021: lokale verlofdag 

 woensdag 3 februari 2021: pedagogische studiedag 

 maandag 15 februari 2021 tot vrijdag 19 februari 2021: krokusvakantie 

ZIEN EN VOORAL GEZIEN WORDEN: 

HELM OP, FLUO TOP! 
 

BLIJF VOLHOUDEN 

MONDMASKER, AFSTAND HOUDEN, HANDEN ONTSMETTEN, 

ZIEKE KINDEREN THUIS HOUDEN 

DAN HALEN WE DE KROKUSVAKANTIE WEL! 
 

Schoolbestuur, directie en schoolteam 
 

 

BERICHT VAN DE OUDERRAAD 
 

Als Ouderraad is het ook voor ons een bijzonder schooljaar. 
Vergaderingen moeten online doorgaan, we moeten nadenken over alternatieven om onze normale 
activiteiten (zoals de kersthappening) te vervangen...  
 
Mede dankzij jullie steun, hebben we deze eerste maanden van het schooljaar toch weer wat geld in het 
laatje kunnen brengen. 
Onze Halloween- en kerstactiviteiten hebben in totaal maar liefst € 1750 opgebracht. 
Dit geld zal, in samenspraak met de leerkrachten en het schoolbestuur, uitgegeven worden aan materiaal 
waar onze kinderen baat bij zullen hebben. 
 
Zonder jullie steun en massale bestellingen, zou dit uiteraard niet mogelijk geweest zijn. 
Daarom willen wij jullie dan ook hartelijk bedanken! 
 
Wil jij op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten, aankopen... ? 
Volg dan zeker onze sociale media! 
Instagram: instagram.com/ouderraad.basisschool.sintjan 
Facebook: facebook.com/OuderraadVrijeBasisschoolSintJan 
 
Wil jij graag deel uitmaken van deze fijne groep ouders en 1 (of meerdere) activiteit(en) mee op poten 
zetten? 
Contacteer ons dan snel! Dit kan via de sociale mediakanalen of via mail: ouderraad@sint-jan.be. 
 
We hopen dat jullie een fijne en gezellige (knutsel- en kook)kerstvakantie zullen hebben, ondanks dat deze 
periode anders zal verlopen dan we gewoon zijn. 
 
Blijf veilig, vier gezellig samen met je bubbel en ga spetterend het nieuwe jaar tegemoet! 
 
 
De Ouderraad 
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