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Beste ouders,
Beste grootouders,

In het begin van 2020 hadden we volgende weg voor ogen:

Mooie gedachten, wensen, plannen, … wel met hier en daar een inspanning
omdat we altijd wel vooruit willen, het altijd iets beter willen doen...
Als we na dit jaar terugblikken zien we in 2021 een heel ander parcours voor elk
van ons:

Covid 19 speelde ons grote parten! Met vallen en opstaan, met aanpassingen
van ons en jullie, met veel flexibiliteit en volhouden kwamen we aan de
eindstreep. Weken aan een stuk gingen onze juffen online voor groot en klein,
echt te bewonderen. Eens de school terug open mocht gaan, probeerden we
het leven op De Dol-Fijn zo normaal mogelijk te houden voor onze kinderen door
het aanpassen van de roosters, bubbels, pauzes, eten in shifts, buiten
sporten,…
Als directeur ben ik mijn volledige team en de ouders enorm dankbaar voor al
die inspanningen die onze kinderen alleen maar ten goede kwamen!
Ik hoop dat jullie nu kunnen genieten van een fijn einde en een mooi begin in
kleine bubbels. Mijn grote wens is: weer een school kunnen zijn waar de deuren
openstaan, weer een school kunnen zijn waar we als team kunnen samen rond
de tafel zitten, weer een school kunnen zijn waar ouders over de vloer kunnen
komen tot bij de juf, … opnieuw normaal kunnen leven en ademen!
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Beste sponsors, Covid19 liet jullie wat in de kou staan. Maar...we zijn jullie zeker
niet vergeten!
Ondertussen is het speeltuig volledig afgewerkt en in gebruik. Daarnaast zijn
ook drie klassen gerenoveerd. We zorgen dat er een reportage-filmpje af is en
online kan gaan in de krokusvakantie. We zullen dit op ons prikbord van de
website en op de facebook van de school plaatsen. Ik probeer er iets moois van
te maken...
Houd het in de gaten!
Nog wat vroeg misschien, maar we geven u de data en thema’s van de
kampen al door.
Krokusvakantie:”De bijtjes”
Paasvakantie week 1: “Frutsels 1”
Paasvakantie week 2: “Frutsels 2”
Zomervakantie week 1: “Pim piloot”
Zomervakantie week 2: zie website Creafant
Zomervakantie week 7: “Ook piraten poetsen hun tanden”
”
Zomervakantie week 8 : zie website Creafant
Herfstvakantie: “Gruffalo”
TIJDENS DE KERSTVAKANTIE GAAT ER GEEN KAMP DOOR OP SCHOOL

Het inschrijvingsstrookje voor de krokusvakantie krijgt u na de kerstvakantie.
Het correct gebruiken van de kiss & ride zone aan onze school blijft een groot
probleem.
Het is nochtans heel handig en veilig om de kinderen af te zetten en
onmiddellijk te vertrekken. Wanneer u de zone gebruikt als parkeerplaats,
blokkeert u de correct geparkeerde wagens en loopt het verkeer minder vlot.
Plaats het correct gebruik van de K&R alvast bij uw goede voornemens voor
2021.
Helm op, Fluo top!
Het dragen van fluohesjes is belangrijk. Waarom? Elke dag zijn in België vijf
kinderen tussen vijf en twaalf jaar betrokken bij een verkeersongeval.
De meeste ongevallen gebeuren op weg naar school. 's Morgens tussen acht
en negen uur, na schooltijd tussen vier en zes uur.
De zichtbaarheid in het verkeer van een leerling die een fluohesje draagt
verhoogt met 300%. Zo wordt een persoon met donkere kledij in de dimlichten
van een aankomende auto gezien tot op 20m, met heldere kledij tot op 50m en
met reflecterend materiaal zelfs tot op 150m.
Luizen, ze steken weer de kop op in vele klassen. Kijk in de vakantie de haren
van uw kind(eren) na en behandel indien nodig. Herhaal dit regelmatig, enkel
op die manier kunnen we 2021 luizenvrij houden!
Alleen regelmatige controle en effectieve behandeling zorgen voor het onder
controle houden van dit probleem. Zeker de wintermaanden, met de mutsen en
sjaals, zijn vakantiemaanden voor de luizen.
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Een rustig ongestoorde start van een schooldag is uiterst belangrijk in de
kleuterklas én in de lagere school.
Vandaar deze oproep. Kom tijdig met je kind naar school.
Voor alle duidelijkheid, dat is vóór de klasdag begint.
Binnenkomen wanneer de kinderen al in de klas zijn, stoort.
Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het
verhoogde broeikaseffect en de verandering van het klimaat. De strijd tegen de
opwarming van de aarde is bovendien het leukst en het efficiëntst als we die
samen voeren! Ook als school hoeven we niet machteloos toe te kijken!
Een warme oproep naar alle ouders:
“Breng jullie oude GSM’s binnen.”
Wij krijgen er computermateriaal voor in de plaats. Maar daarvoor hebben we
heel wat GSM’s nodig. De feestdagen zijn een ideaal moment om hiervoor in
de familie een oproep te doen.

Eric Michels, (28 05 1948 - 21 08 2020), echtgenoot van Marie-Louise Le
Clercq (ere-directeur VBS Sint Martinus Asper)
Pol De Beir (01 06 1935 - 24 09 2020), vader van Anita De Beir (administratief
medewerker), grootvader van Joshua en Elijah De Beir (oud-leerlingen)
Willy Contreras (23 01 1934 - 21 10 2020), vader van Ann Contreras (lid
oudercomité), grootvader van Emile en Melanie De Vrieze (uiltjesklas)
André De Moor (01 10 1944 - 23 10 2020), grootvader van Amelie
(optimistjesklas) en Jules Hellebuyck (bijtjesklas)
Octaaf Van Der Heggen (08 10 1927 - 02 11 2020), lid van VZW De Bron,
grootvader van Tatjana en Jordy Van Der Heggen, van Jolien Parmentier en
van Tahnee Leece (oud-leerlingen)
Margriet Haesevelde (27 10 1938 - 05 11 2020), tweelingzus van Margriet
Haesevelde (was leerkracht op onze school)
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Remi Schuyten, broertje van Arthur (vlindertjesklas)

Kalender
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19/12 - 3/01 KERSTVAKANTIE
04/01 Instapdag peuters
Inschrijvingen open voor brussen en kinderen van het personeel
18/01 zitdag CLB
VM Medisch onderzoek en inenting 1ste lj.
NM Inenting 5de leerjaar
28/01 Gedichtendag
29/01 Start Damiaanactie
31/01 Dag van de directeur
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