NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2021
ALGEMEEN
•

Vrije dagen
- ma. 15 tot en met vr. 19 februari 2021:

Krokusvakantie

•

Winterperiode
Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet
verloren kunnen gaan!
Ook fietshelm, fluohesje, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen
a.u.b.

•

Afwezigheid juffen
Momenteel zijn 2 juffen uit de kleuterschool in preventieve quarantaine. We vangen de
klassen zo goed mogelijk op binnen ons eigen team.

•

Schoolboeken
De leerlingen van de lagere school nemen dagelijks hun werkschriften mee naar huis. We
doen dit preventief om er zeker van te zijn dat als een leerling in quarantaine zou moeten, of
in het slechtste geval de ganse school, de leerlingen hun boeken thuis hebben. Zodoende
kan er snel overgeschakeld worden op afstandsonderwijs.

•

“Week tegen pesten”
De “Vlaamse week tegen pesten” gaat door van vr. 5 februari t.e.m. vr. 12 februari 2021.
Vertrekkende vanuit de visie “Nieuwe autoriteit” (zie Nieuwsflits in bijlage) starten we tijdens
de week voor de krokusvakantie op onze school met lessen rond sociale vaardigheden.
Hiervoor gaan we het programma "Sociaal gedrag, elke dag" inzetten.
Elke klas, vanaf de tweede kleuterklas werkt op hetzelfde moment rond hetzelfde thema. De
onderdelen zijn aangepast aan de specifieke ontwikkelingsfase van de basisschool.
In het begin van de week spenderen we een uurtje aan de opstart van een thema zodat de
kinderen weten waar de focus op ligt. De duidelijke visualisaties uit de methode zijn hierbij
een sterk hulpmiddel.
Sociale vaardigheden moeten ingeoefend worden en dat doen we dan de rest van de week, in
de gewone alledaagse situaties van de school. Voor de kinderen die het nodig hebben, is er
ook verdieping mogelijk.
We starten met "gevoelens herkennen en benoemen". Hiervoor mag je alvast een tijdschrift
meegeven met je kind.
Tijdens deze week komen de leerlingen van “School Security” in actie. Tijdens de lange
speeltijden gaan zij, samen met enkele andere vrijwilligers, kleine conflicten oplossen op de
bovenspeelplaats. Wij gaan samen met de leerlingen werken aan een pestvrije school!

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

•

Dikketruiendag
De Dikketruiendag vindt plaats op di. 9 februari 2021. Het thema is: ‘Op volle kracht!’.
Deze dag is een symbolische actiedag in teken van het klimaat.
Meer info vindt u in de bijgevoegde brief.

•

Eerste communie
Op vraag van het Aartsbisdom besliste de parochie om een andere weg in te gaan. Vanaf dit
jaar zal de eerste communie dus niet meer op de ‘traditionele’ manier gebeuren.
Hoe de communie vanaf nu zal worden georganiseerd kan u wel lezen op de website van de
parochie: www.parochieduffel.be/communie

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL

•

Instapdag IK-klas
Op ma. 1 februari 2021 kunnen alle kleutertjes, geboren vóór of op 1 augustus 2018,
instappen in het instapklasje van juf Audrey.
Wordt uw kleutertje 2,5 jaar, maar beslist u het instappen nog even uit te stellen? Geen
probleem! U hoeft echter niet te wachten tot een volgende instapdatum. U schrijft best in
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en vanaf dan kiest u zelf het meest geschikte moment om in
te stappen. Uw kindje hoeft dus nog niet aanwezig te zijn vanaf de inschrijving, maar de
school heeft er baat bij voor het inrichten van extra uren kleuterbegeleiding. Op 1 februari
2021 worden de uren geteld door het departement. Dit aantal bepaalt het aantal lesuren
voor volgend schooljaar.
Een bezoekje aan onze instapklas is mogelijk na de schooluren. U kan hiervoor een
persoonlijke afspraak maken: 015 31 25 80.

•

Zwembeurten
Geen zwembeurten voor de kleuterschool wegens code oranje.

•

Carnaval kleuterschool
Op wo. 10 februari 2021 mogen alle kleuters verkleed naar school komen en gaan we er een
leuk feest van maken in onze klasbubbel.
Heeft je kleuter echt geen zin om je te verkleden? Geen probleem! Het is niet verplicht!
Opgelet! Geen voorwerpen zoals messen, dolken, zwaarden, speren, geweren,
revolvers, pijl en boog, … meebrengen!

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

•

Zwembeurten
di. 2 februari 2021
vr. 5 februari 2021
ma. 8 februari 2021
ma. 22 februari 2021

•

L1 + L2
L3 + L4A + L4B
L5A + L5B + L6
L5A + L5B + L6

Carnaval lagere school
Vorig jaar was de eerste carnavalsweek een groot succes, daarom maken we er ook dit jaar
een hele week carnaval van!
Weekplanning voor de lagere school:
ma. 8/02: Gekke fluodag
→ Draag zoveel mogelijk fluo!
-

di. 9/02:

-

wo. 10/02: Gekke Harendag
→ Wilde haren, gekke paardenstaarten, een felle kleur. Maak een echt
kunstwerk van je haren en verbaas ons!
(OPGELET: indien je (gekleurde) haarspray gebruikt, dan doe je dit
’s morgens thuis! Er worden geen spuitbussen mee naar school
gebracht!)

-

do. 11/02:

’t Kompas kleurt je dag- dag
→ Draag kleding in één bepaalde kleur.

-

vr. 12/02:

Carnavalsdag
→ Kom heel de dag verkleed zoals je zelf wil!
→ We maken er een leuke carnavalsdag van in onze eigen bubbel.

Dikketruiendag
→ Draag een zo warm mogelijke outfit.
(zie aparte brief van de dikketruiendag)

Algemene afspraken voor de carnavalsweek:
We komen elke dag reeds verkleed naar school!
- Ook vrijdag doe je je verkleedkledij al van ’s morgens aan.
- We brengen GEEN confetti, serpentines of balletjes mee naar school.
- We brengen GEEN speelgoedwapens mee naar school.
Heeft je zoon/dochter geen zin om zich te verkleden? Geen probleem! Het is niet
verplicht!

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

