
 

 

Nieuwsbrief 04.01.2021 

Beste ouders,  

 

Het kalenderjaar 2020 zit er op, het werd een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren, jammer genoeg 

niet in positieve zin.  

Het coronavirus COVID-19 heeft hier natuurlijk alles mee te maken, het had/heeft toch wel een serieuze 

invloed op onze manier van leven. We hebben heel veel van onze vrijheden, die we als vanzelfsprekend 

beschouwden, tijdelijk moeten opgeven om onszelf en onze medemensen te beschermen. 

Laat ons hopen dat 2021 een beter jaar wordt waarin we de draad van het ‘gewone’ leven weer kunnen 

opnemen.   

Ook voor onze leerlingen heeft corona nog steeds voor heel wat gevolgen : de meeste leuke activiteiten, 

zoals uitstapjes en klasoverschrijdende activiteiten kunnen niet doorgaan, spelen en eten gebeurt in 

klasbubbels, …  

De activiteiten rond ‘kunstkuur’, ons driejarig project met AHA, kunnen gelukkig wel nog doorgaan. Ook de 

Sint bracht, weliswaar coronaproof, een bezoekje aan onze school. 

 

De coronamaatregelen die tot nog toe werden toegepast, blijven in ieder geval gelden tot aan de 

krokusvakantie. Indien nodig kunnen die nog worden verstrengd, mochten de cijfers in de verkeerde richting 

evolueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbije activiteiten 
 

Sinterklaas 

De Sint bracht, ondanks de coronamaatregelen, toch een bezoekje aan onze school. De kinderen brachten 

hem per klas een bezoekje en bleven op ruime afstand van de grote kindervriend. 

De Sint waardeerde de dansjes, liedjes en gedichtjes die de kinderen voor hem brachten. Ook de kinderen 

genoten met volle teugen van deze activiteit.  

Als kers op de taart kreeg elke klas heel wat nieuw klasmateriaal van de Sint. 

 

                                            

 

                               

 

                                        



                              

 

                                        

 

Kaartjes voor de Warmste Week 

Verschillende klassen van onze school maakten, in het kader van de Warmste Week, kerstkaartjes voor de 

alleenstaande 80-plussers in Harelbeke. 

                                                                             

 

 

 



Komende activiteiten 
 
Donderdag 7 januari 2021 :  
Vaccinatie L5 
Digitaal oudercontact 
 
Vrijdag 8 januari 2021 :  
Zwemmen L2, L3 en L4 
 
Vrijdag 15 januari 2021 :  
Zwemmen K3, L1A & L1B 
 
Maandag 18 januari 2021  : 
Medisch onderzoek L2A (leerlingen die niet aan de beurt kwamen tijdens de eerste sessie) 
 
Vrijdag 22 januari 2021 : 
Zwemmen L2, L3 en L5&L6 
 

Woensdag 27 januari 2021 
Pedagogische studiedag 
Er is die dag geen school en ook geen opvang! 

 

Vrijdag 29 januari 2021 

Zwemmen K3, L1A & L1B 

Donderdag 4 februari 2021 

Medisch onderzoek L1A 

Vrijdag 5 februari 2021 

Zwemmen L2, L3 en L4 

Infoavond nieuwe instappers (van 16u30 tot 18u30)  

Donderdag 11 februari 2021 :  

Medisch onderzoek L1B 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolmenu 
 

Maandag 4 januari 2021 

Soep: seldersoep 

Groente : appelmoes  

Vlees, vis en omelet: varkens 

chipolata 

- Vegetarisch: vegetarische 

emmental nuggets met 

vegetarische saus 

- Zonder varkensvlees: 

gevogelte chipolata 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Dinsdag 5 januari 2021 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Groente : snijbonen 

Vlees, vis en omelet : kalkoen 

cordon bleu 

- Vegetarisch: gepaneerde 

emmental-spinazieschijf met 

sojasaus 

- Zonder varkensvlees: 

kalkoen cordon bleu 

Zetmeelproducten: gratin 

Saus : vleesjus 

Donderdag 7 januari 2021 

Soep: wortelsoep  

Vlees, vis en omelet: vol-au-

vent met champignons en 

balletjes 

- Vegetarisch: veg vol-au-vent 

met champignons  

- Zonder varkensvlees: vol-au-

vent met champignons en 

balletjes 

Zetmeelproducten: gebakken 

aardappelen 

Vrijdag 8 januari 2021 

Soep: courgettesoep  

Vlees, vis en omelet: 

boomstammetje 

- Vegetarisch: linzen-prei carré 

met soja kurkumasaus 

- Zonder varkensvlees: 

boomstammetje 

Zetmeelproducten: 

groentenpuree 

Saus : vleesjus 

 

 

 

Maandag 11 januari 2021 

Soep: pompoensoep  

Vlees, vis en omelet: 

gepaneerde vis 

- Vegetarisch: veg. taco met 

roomsaus curry veg 

- Zonder varkensvlees: 

gepaneerde vis 

Zetmeelproducten: stamppot 

van pastinaak en 

peterseliewortel 

Saus: tartaar 

Dinsdag 12 januari 2021 

Soep: bloemkoolsoep  

Vlees, vis en omelet: 

kippenballetjes in 

stroganoffsaus  

- Vegetarisch: veg balletjes in 

stroganoffsaus 

- Zonder varkensvlees: 

kippenballetjes in 

stroganoffsaus  

Zetmeelproducten: rijst 

 

Donderdag 14 januari 2021 

Soep: tomaatgroentesoep 

Vlees, vis en omelet: 

stoofvlees op zijn Vlaams 

- Vegetarisch: veg stoofvlees 

op zijn Vlaams 

- Zonder varkensvlees: 

kippenblanket 

Zetmeelproducten: frieten 

 

Vrijdag 15 januari 2021 

Soep: preisoep  

Groente : rode kool met appel 

Vlees, vis en omelet: varkens 

braadworst 

- Vegetarisch: Oriëntaalse 

kefta met sojasaus 

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte braadworst  

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

 

Maandag 18 januari 2021 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Vlees, vis en omelet : kaassaus 

met kalkoenham en broccoli 

- Vegetarisch: kaassaus met 

tofu en broccoli 

- Zonder varkensvlees: 

kaassaus met kalkoenham en 

broccoli 

Zetmeelproducten: 

elleboogjes  

Dinsdag 19 januari 2021 

Soep: broccolisoep  

Vlees, vis en omelet: 

hamburger 

- Vegetarisch: Provençaalse 

burger  

- Zonder varkensvlees: 

gevogelte burger 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : Provençaalse saus 

Donderdag 21 januari 2021 

Soep: wortelsoep  

Groente : gebroken boontjes 

Vlees, vis en omelet: balletjes 

in tomatensaus 

- Vegetarisch: veg balletjes in 

tomatensaus  

- Zonder varkensvlees: 

balletjes in tomatensaus 

Zetmeelproducten: gebakken 

aardappelen 

 

Vrijdag 22 januari 2021 

Soep: courgettesoep  

Vlees, vis en omelet: kalkoen 

curry met groentemix en rijst 

- Vegetarisch: vegetarische  

curry met groentemix en rijst 

- Zonder varkensvlees: 

kalkoen curry met groentemix 

en rijst 



Maandag 25 januari 2021 

Soep: preisoep  

Vlees, vis en omelet : 

gevogelte krokantje 

- Vegetarisch: Provençaalse 

soja schijf met vegetarische 

saus 

- Zonder varkensvlees: 

gevogelte krokantje 

Zetmeelproducten: 

spinaziepuree  

Saus : vleesjus 

 

Dinsdag 26 januari 2021  

Soep: kervelsoep 

Vlees, vis en omelet: 

schartong 

- Vegetarisch: Oriëntaalse 

kefta  

- Zonder varkensvlees: 

schartong 

 Zetmeelproducten: 

aardappelpuree 

Saus: waterzooisaus met 

groenten 

Donderdag 28 januari 2021 

Soep: bloemkoolsoep  

Vlees, vis en omelet: 

kalfsblanket 

- Vegetarisch: vegetarische 

blanket 

- Zonder varkensvlees: 

vegetarische blanket 

Zetmeelproducten: frieten 

 

Vrijdag 29 januari 2021 

Soep : tomaatgroentesoep 

Groente : erwten en wortelen 

gestoofd 

Vlees, vis en omelet : 

kaasburger 

- Vegetarisch : kaas-spinazie 

burger met roomsaus curry 

veg 

- Zonder varkensvlees : 

kaasburger 

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

 


