Nieuwsbrief 01.03.2021

Beste ouders,
De coronabesmettingen in ons land vertonen de laatste week opnieuw een stijgende tendens. Ondanks dit
gegeven stelden we de voorbije week geen besmettingen vast in onze school. We blijven de
coronamaatregelen zo strikt mogelijk opvolgen en hopen dat ook jullie als ouder dit blijven doen. Zo kunnen
we onze leerlingen maximaal blijven helpen om de nodige stappen te zetten in hun schoolse ontwikkeling,
dit zowel naar kennis, vaardigheden als attitudes toe.
Ondanks de stijgende cijfers krijgen we stilaan toch enig perspectief op versoepelingen van de
coronamaatregelen. Vanaf 15 maart mogen we opnieuw eendaagse buitenschoolse uitstappen organiseren.
Hierbij gelden wel de beperkingen dat de activiteiten enkel met de klasbubbel mogen gebeuren en er voor
de verplaatsingen geen gebruik mag gemaakt worden van het openbaar vervoer.
Onze eerste activiteit werd ondertussen vastgelegd, op 30 maart gaan de peuter- en eerste kleuterklas naar
de kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk. We nemen vanzelfsprekend, in overleg met de verantwoordelijken
van de kinderboerderij zelf en onze preventieadviseur de nodige maatregelen om alles veilig te houden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We zijn de enige school die aanwezig zal zijn
Er mogen maximaal 50 personen komen
Alles gebeurt buiten, er worden geen binnenactiviteiten toegelaten
Alle personen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker
Bij aankomst wast iedereen de handen
Het personeel van de kinderboerderij en de leerkrachten houden afstand van elkaar.

Ook binnen de school zal de komende lente (en daaraan gekoppeld de hogere temperaturen) weer heel wat
buitenactiviteiten mogelijk maken.

Voorbije activiteiten
Winterpret
Een serieuze winterprik, met heel lage temperaturen en de nodige sneeuw, zorgde voor heel wat winterpret
voor de kinderen.

Carnaval
Ondanks corona werd carnaval toch gevierd in alle klassen. Ook hier konden we dit niet samen met de
andere klassen vieren, maar binnen onze eigen klasbubbel. De kinderen lieten het echter niet aan hun hart
komen en genoten met volle teugen.

Komende activiteiten
Vrijdag 5 maart 2021 :
Zwemmen L2, L3, L5 & L6
Maandag 8 maart 2021 :
Medisch onderzoek K1B
Dinsdag 9 maart 2021 :
Schoolbabbels
Donderdag 11 maart 2021 :
Kleuterconsult K1B
Vrijdag 12 maart 2021 :
Zwemmen K3, L1A & L1B
Woensdag 17 maart 2021 :
Pedagogische studiedag
Er is die dag geen school en ook geen opvang!
Vrijdag 19 maart 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L4
Dinsdag 23 maart 2021 :
Schoolbabbels
Vrijdag 26 maart 2021 :
Facultatieve verlofdag
Er is die dag geen school en ook geen opvang!
Dinsdag 30 maart 2021 :
Bezoek aan de kinderboerderij Bokkeslot K1A en K1B
Donderdag 1 april :
Oudercontact 3
Vrijdag 2 april :
Zwemmen K3, L1A en L1B
Maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 :
Lentevakantie
Dindag 20 april 2021 :
Schoolbabbels
Vrijdag 23 april 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L5&L6

Schoolmenu
Maandag 1 maart 2021

Dinsdag 2 maart 2021

Donderdag 4 maart 2021

Vrijdag 5 maart 2021

Soep: pompoensoep

Soep: bloemkoolsoep

Soep: tomaatgroentesoep

Soep: wortel pastinaaksoep

Vlees, vis en omelet:

Vlees, vis en omelet :

Groente : appelmoes

Groente : boontjes gestoofd

gepaneerde vis

rundslasagne

Vlees, vis en omelet:

Vlees, vis en omelet:

- Vegetarisch: gepaneerde

- Vegetarisch: vegetarische

gemarineerde kipfilet

rundshamburger

Emmental spinazie schijf met

lasagne

- Vegetarisch: Oriëntaalse

- Vegetarisch: vegetarische

soja kurkumasaus

- Zonder varkensvlees:

kefta met Spaanse saus

balletjes met soja

- Zonder varkensvlees:

vegetarische lasagne

- Zonder varkensvlees: vol-au- tuinkruidensaus

gevogelte braadworst

vent met champignons

- Zonder varkensvlees:

Zetmeelproducten: stamppot

Zetmeelproducten: frieten

gevogelteburger

van knolselder

Saus : roomsaus

Zetmeelproducten:

Saus : tartaar

aardappelgratin
Saus : vleesjus

Maandag 8 maart 2021

Dinsdag 9 maart 2021

Donderdag 11 maart 2021

Vrijdag 12 maart 2021

Soep: courgettesoep

Soep: kervelsoep

Soep: tomatensoep met

Soep: broccolisoep

Groente : rode kool met appel Groente : broccolimix gestoofd balletjes

Groente : regenboogwortelen

Vlees, vis en omelet:

Vlees, vis en omelet:

Groente : spinazie in room

gestoofd

gevogelte krokantje

gevogelte chipolata

Vlees, vis en omelet: varkens

Vlees, vis en omelet:

- Vegetarisch: vegetarische

- Vegetarisch: wokschotel van braadworst

taco met sojasaus

tofu en curry met rijst

- Vegetarisch: vegetarische vol - Vegetarisch: Provençaalse

- Zonder varkensvlees:

- Zonder varkensvlees:

au vent

soja schijf met roomsaus curry

gevogelte krokantje

gevogelte chipolata

- Zonder varkensvlees:

veg

Zetmeelproducten :

Zetmeelproducten:

kalkoenlapje

- Zonder varkensvlees :

natuuraardappelen

natuuraardappelen

Zetmeelproducten:

kalkoenlapje

Saus : vleesjus

Saus : vleesjus

natuuraardappelen

Zetmeelproducten:

Saus : vleesjus

natuuraardappelen

kalkoenlapje

Saus : vleesjus

Maandag 15 maart 2021

Dinsdag 16 maart 2021

Donderdag 18 maart 2021

Vrijdag 19 maart 2021

Soep: pompoensoep
Groente : erwten gestoofd
Vlees, vis en omelet : varkens
blinde vink
- Vegetarisch : Oriëntaalse
burger met soja kurkumasaus
- Zonder varkenvlees :
gevogelte blinde vink
Zetmeelproducten :
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Soep : wortel pastinaaksoep
Vlees, vis en omelet : kaassaus
met ham en broccoli
- Vegetarisch : kaassaus met
tofu en broccoli
- Zonder varkensvlees :
kaassaus met ham en broccoli
Zetmeelproducten : spirelli

Soep : kervelsoep
Groente : groentemacedoine
Vlees, vis en omelet : balletjes
in tomatensaus
- Vegetarisch : vegetarische
balletjes in tomatensaus
- Zonder varkensvlees :
balletjes in tomatensaus
Zetmeelproducten : frieten

Soep : bloemkoolsoep
Groente : snijbonen gestoofd
Vlees, vis en omelet : kipfilet
- Vegetarisch : vegetarische
taco met roomsaus curry veg
- Zonder varkensvlees : kipfilet
Zetmeelproducten :
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Maandag 22 maart 2021

Dinsdag 23 maart 2021

Donderdag 25 maart 2021

Soep: brunoisesoep
Groente : erwten en jonge
wortelen gestoofd
Vlees, vis en omelet : varkens
braadworst
- Vegetarisch: Oriëntaalse
kefta met soja kurkumasaus
- Zonder varkensvlees:
gevogelte braadworst
Zetmeelproducten:
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Soep: wortelsoep
Vlees, vis en omelet: heekfilet
- Vegetarisch: Provençaalse
soja schijf met soja
tuinkruidensaus
- Zonder varkensvlees:
heekfilet
Zetmeelproducten:
broccolipuree
Saus: vissaus

Soep: tomatensoep met

Maandag 29 maart 2021

Dinsdag 30 maart 2021

Soep : kervelsoep
Groente : bloemkool in
kaassaus
Vlees, vis en omelet : kipfilet
- Vegetarisch : vegetarische
balletjes
- Zonder varkensvlees : kipfilet
Zetmeelproducten :
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Soep : courgettesoep
Vlees, vis en omelet :
groentenbolognaise met kip
- Vegetarisch : preipuree,
gepaneerde emmental
spinazieschijf met soja
kurkumasaus
- Zonder varkensvlees :
groentenbolognaise met kip
Zetmeelproducten : spaghetti
Garnituur : gemalen kaas

balletjes
Vlees, vis en omelet: groenten
gyros met kip
- Vegetarisch: vegetarische
groenten gyros
- Zonder varkensvlees:
groenten gyros met kip
Zetmeelproducten: rijst

Vrijdag 26 maart 2021
Facultatieve verlofdag

