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RECHT UIT HET HART 

 

Een eerste nieuwsbrief van een heel bijzonder 

schooljaar… We hadden het voorzichtig kunnen 

voorspellen dat dit wel eens een zeer ongewoon 

jaar zou worden. Nog maar net bekomen van een 

vreemd einde en de eerste uitdagingen wandelden 

per 1 september onze school binnen. Net zoals in 

andere sectoren, heeft  het voor onderwijs iets 

van vooral focussen op de hoofdopdracht, 

krachten bundelen en soms heel creatief en 

inventief zijn. 

Hoe fijn is het om in dergelijke moeilijke weken te 

kunnen terugvallen op kinderen die helemaal mee 

zijn in het verhaal en zich voorbeeldig aan de 

afspraken houden, op ouders die geduldig gevolg 

geven aan onze oproepen en heel bereid zijn mee 

zorg te dragen voor onze organisatie.  

 

Een bijzonder schooljaar … 
     Data om te onthouden … 

▪ donderdag 12/11: Welkom terug! (na een 

verlengde herfstvakantie) 

▪ woensdag 25/11: geen pedagogische 

studiedag, gewoon les voor kleuters en 

leerlingen 

▪ donderdag 03/12: De Sint op bezoek 

nieuwsbr ief  oktober  20  

 

 

Stand van zaken covid-besmettingen op school… 

Alleen op deze manier komen we samen deze 

intensieve, onvoorspelbare maanden door. 

Dankbaar voor deze fijne samenwerking, jullie 

begrip, jullie flexibiliteit, … 

Pascale Van Haute 

 

Tot op heden bleven de besmettingen op school zeer beperkt. Enkel in het 3de leerjaar was er een 

besmetting zonder gevolg voor de klasgroep. Betrokken ouders werden hiervan op de hoogte gesteld. Ook 

in het 4de leerjaar was er één besmetting. Aangezien de betrokken leerling al enige tijd in quarantaine zat 

en dus geen contact had met klasgenoten op het moment van besmetting, werd dit niet gecommuniceerd 

aan de ouders. De afgelopen weken zijn er meerdere collega’s afwezig geweest wegens ziekte en 

quarantaine, maar geen enkel personeelslid testte positief. U mag er van op aan dat elke medewerker alles 

in het werk stelt om de werkomgeving heel veilig te houden. Afwezigheid van collega’s brengt zowel voor 

kinderen als voor het team best wat overlast met zich mee. Het lukt ons jammer genoeg niet altijd om een 

leerkracht te voorzien om de klasgroep op te vangen, vaak moeten we overgaan tot ‘verdelen’ Zo werd 3K 

in de wijkschool en de hoofdschool al een weekje geadopteerd door 1K en 2K. Gelukkig kent iedereen 

iedereen en voelt dit voor kinderen zeer vertrouwd aan. Door de juiste houding van ouders om zieke 

kinderen thuis te houden, bleef onze werking de afgelopen weken bespaard van erger. Dank hiervoor! 

Als leerlingen in quarantaine moeten, missen ze best wat lestijden. We trachten hen via Teams zoveel 

mogelijk online op te vissen, indien nodig leveren we thuis ‘pakketjes’ en proberen we sowieso nadien op 

school voor hen een tandje bij te steken. Een uitdaging… 

 



  

Recht uit het HART                   nieuwsbrief oktober 

Twee leerlingen hebben aan de lijve ondervonden hoe vervelend een quarantaine kan zijn en hoe lang deze 

kan duren. Alleen leren is toch helemaal anders dan samen in de klas. Deelnemen aan de muzische ateliers 

kon dus ook tijdelijk niet. Ze organiseerden dan maar thuis een muzisch atelier      . 

Jongens, prachtig wat jullie thuis maakten! We delen jullie kunstwerken graag met iedereen! 

 

Voor onze kleuters draait de wereld (gelukkig) gewoon door… 

De afgelopen weken werd er volop gespeeld en geleerd in de kleuterschool. Foto’s hiervan vindt u terug op 

Facebook. Een kabouterdorp op school, een eerste sportdag met Rollebolle, een herfstwandeling, samen 

koken, klasdoorbrekend spelen,… volop genieten dus. Deze sfeerbeelden delen we graag…  
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Een boeiende vrijdag … 

Mag ik u onze nieuwe leerlingenraad voorstellen? 

Tijdens de 1ste leerlingenraad ontstond het idee om een ‘meisjes-jongens-dag’ te organiseren als ‘gekke vrijdag’. 

Meisjes mochten die dag als jongens naar school komen en jongens mochten zich die dag verkleden als meisje.  

Oorspronkelijk vond iedereen dit prima en leek het een leuke vrijdag te worden. En toen gebeurde dit… 

Een greep uit uitspraken van kinderen en leerkrachten in aanloop van deze ‘gekke vrijdag’ 

➢ Ik ben een meisje maar draag veel liever broeken. Hoe kleed ik me dan? 

➢ Mijn haren zijn lang ook al ben ik een jongen? 

➢ Ik ken iemand die een meisjeslichaam heeft maar zich eigenlijk jongen voelt. Is dit dan ‘gek’?  

➢ Niet alle meisjes dragen korte rokjes en hoge hakken, toch? 

➢ Wordt deze gekke vrijdag niet gewoon een gekke verkleedpartij waarbij we misschien voor sommigen een 

gevoelig thema ‘banaliseren’?  

➢ Is dit voldoende respectvol? Kunnen we hiermee iemand kwetsen? En willen we dit? 

Hoe rijk en mooi was dat? 

We besloten dan ook deze ‘gekke vrijdag’ te verbuigen naar een ‘boeiende vrijdag’ en namen die vrijdag samen 

de tijd om in gesprek te gaan met elkaar. 

Sommige klassen speelden een stellingenspel, afgestemd op de leeftijd. Wat hoort bij jongens en wat hoort bij 

meisjes of moeten we dit nu net niet opdelen? 

In sommige klassen werd er gekeken naar een filmpje of werd er geluisterd naar het lied ‘Samen zijn we best’ of 

werd er geluisterd naar een verhaal. 

Een greep uit reacties van kinderen tijdens dit gesprek… 

➢ Jongens, jullie mogen mijn lange haren hebben. Heel vervelend bij het uitkammen      ! (1ste leerjaar) 

➢ Dokter Bea kan ons over genderdiversiteit echt wel iets leren. (5de leerjaar) 

➢ Je goed in je vel voelen, blijft het allerbelangrijkste! (4de leerjaar) 

➢ Wij (jongens) willen er ook goed uit zien. Ik gebruik gel. (1ste leerjaar) 

➢ Je hoeft jezelf niet te veranderen voor anderen. (6de leerjaar) 

 

Na democratische verkiezingen in september kreeg de leerlingenraad in onze 

lagere school een gezicht. Of beter… gezichtjes. Opnieuw willen enkele jongens 

en meisjes (O ja, we streven naar een gezond genderevenwicht), zich engageren 

om samen met juf An (zoco) en de directeur zorg te dragen voor onze school. 

Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad krijgen ze mee inspraak en 

luisteren we nieuwsgierig naar hun leuke ideeën. Soms gaat het er ook iets 

ernstiger aan toe en bespreken we gevoelige thema’s die best op de tafel komen 

zodat iedereen zich goed blijft voelen vb. ‘Wat durft wel eens mislopen op de 

sportvelden?’ of ‘Wat als je gestoord wordt tijdens je toiletbezoek?’ 

Na elke leerlingenraad bespreken de leden het verslag van de vergadering in de 

klassenraad. De leerlingenraad buigt zich ook elke keer over een ‘gekke vrijdag’. 

En die van september werd al meteen een grote uitdaging, waarbij jong en oud 

leerden. Zo dadelijk meer hierover. 

 

Julie (1), Ubraggi (1), Anthony (2), Warre (2), Lisa (3), Romy (4), Janne (5) en 

Noor (6)… bedankt dat jullie deze taak op jullie willen nemen. We kijken 

verder uit naar een fijne samenwerking 😊! 
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Boerderijklassen en stadsklassen op de valreep … 

Op de valreep, net voor het opschalen naar code oranje konden zowel het 4de 

en 5de leerjaar als het 2de en 3de leerjaar op meerdaagse uitstap. 

De leerlingen van klas 4 en 5 verkenden Antwerpen tijdens de Stadsklassen. 

Musea, de Zoo, een stadswandeling met een gids… een boeiende manier om 

tijd in onze stad door te brengen. 

De jongens van het 2de en 3de leerjaar leerden dan weer veel bij over de 

verzorging van dieren en het maken van brood. Op de boerderij in Wortel 

waanden ze zich enkele dagen boeren en boerinnen. 

Foto’s van deze meerdaagse uitstap vinden jullie op Facebook.  

Ook voor de Stadsklassen moesten 2 leerlingen verstek laten wegens 

opgelegde quarantaine. Dit was balen voor iedereen! Teleurgesteld en toch 

aan de slag gebleven! Ze boetseerden deze bekende Antwerpenaren, 

weliswaar thuis. Je mag kiezen uit: Lange Wapper, Reus Antigoon of Brabo? 

 

 

Dikke dankjewel aan onze ouderraad en ouders… 

Deze dikke dankjewel heeft te maken met de aankoop van 12 nieuwe laptops 

en 4 chroombooks. Dankzij een schenking van de ouderraad (enkel mogelijk 

door steun door alle ouders bij bv. Koekenverkoop, consumpties of tombola 

tijdens het schoolfeest…, staat onze school digitaal weer iets steviger in de 

schoenen. Geen overbodige luxe in deze 21ste eeuw. 

De materialen zijn al volop in gebruik en hebben al heel wat frustratie 

vermeden      . 

Dankjewel ouderraad voor jullie financiële hulp! Dankjewel aan alle ouders die 

op één of andere manier vb. via koekenverkoop de ouderraad/school 

financieel steunden! 

 

 

We wensen onze kleuters en leerlingen een fijne herfstvakantie! 

Aan iedereen, bescherm jezelf en anderen, blijf gezond! 

 


