Nieuwsbrief 06.03.2022

Beste ouders,
We hebben er met zijn allen naar uitgekeken en morgen is het eindelijk zover, er komen opnieuw heel wat
versoepelingen van de coronamaatregelen.
-

-

De mondmaskerplicht vervalt, dit zowel voor personeelsleden, leerlingen als ouders. Ook op de
schoolbus hoeven de kinderen geen mondmasker meer te dragen.
Ouders en andere externen mogen weer toegelaten worden op school. Dit betekent dat we ook
weer activiteiten met ouders kunnen en mogen organiseren. Het schoolfeest, dat gepland staat op
zaterdag 7 mei, zal dit schooljaar dus doorgaan.
Klasbubbels binnen hoeven niet meer aangehouden te worden. Dit betekent dat vanaf morgen de
kinderen zowel binnen als buiten niet meer gescheiden hoeven te worden.

Welke regels blijven behouden ?
-

-

Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
Ruimtes waar verschillende personen bij elkaar zitten moeten voldoende verlucht worden. Dit geldt
bv. voor klaslokalen, de leraarszaal, de eetzaal, … In deze ruimtes is ook het gebruik van een CO2meter verplicht.
Handhygiëne en hoesthygiëne blijven belangrijk
Afstand houden bij het wachten aan de poort blijft belangrijk.

Met de komende lente hopen we dat deze versoepelingen voor langere tijd zullen kunnen worden
behouden. We zijn in ieder geval heel gelukkig dat we de ouders en de leerlingen weer meer bij school
zullen kunnen betrekken.
Onderwijsinspectie :
Deze week zal de onderwijsinspectie de hele week in onze school aanwezig zijn. Ze zullen nagaan of de
school de regelgeving naleeft, de werking van de school in kaart brengen en aanbevelingen formuleren om
de onderwijskwaliteit te verbeteren waar nodig.
We kijken alvast uit naar hun feedback, al blijft een schooldoorlichting voor alle betrokkenen een stressvolle
periode.

Voorbije activiteiten
High Five
Op donderdag 10 februari kwam Five langs om de fluo-actie te promoten. Tijdens de week van 14 tot en
met 18 februari konden de leerlingen elke dag 10 extra munten verdienen, op voorwaarde dat ze een
fluohesje droegen.
Nu de donkere dagen stilaan achter ons liggen, hopen we dat nog meer kinderen duurzaam (te voet, met de
fiets, …) naar school zullen komen en zich dagelijks registreren aan een High Five paal. Zo kunnen we heel
wat verkeer aan school vermijden, wat het voor iedereen veiliger maakt. De kinderen kunnen, als ze genoeg
munten hebben verdiend, een prijs aanvragen en deze ophalen bij het secretariaat.

Alles met de bal 4de leerjaar
De leerlingen van het vierde leerjaar namen op dinsdag 15 februari deel aan het bewegingslandschap ‘Alles
met de bal’ van Moev. Dit ging door in het sportcentrum Gaverdomein in Deerlijk.
Met ‘Alles met de bal’ wil MOEV op een halve dag zoveel mogelijk kinderen boeien met een waaier aan
soorten ballen (van knikker tot reuzenbal). Men gaat uit van een planmatige opbouw van verscheidenheid
en moeilijkheidsgraad in balvaardigheid. Men kan op 3 plateau’s spelen:
1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. Het accent ligt op
het oefenen en het verwerven van motorische vaardigheden door middel van uitdagend, klein materiaal en
verschillende soorten ballen.
2. PLOEGSPELEN waarbij de leerlingen samen tegen elkaar spelen. De leerlingen oefenen samenspel via
leuke ploegspelen met eenvoudige spelregels.
3. BALSPELEN waar kinderen met elkaar of samen spelen en motorische vaardigheden oefenen met een bal.
De doelstellingen van de aangeboden bewegingsvaardigheden in ‘Alles met de bal’ sluiten aan bij de
doelstellingen van de leerplannen bewegingsopvoeding van de verschillende onderwijsnetten voor de 2de
graad van het lager onderwijs. Bij ieder spel formuleren we de belangrijkste doelstellingen en de beoogde
eindtermen.

Enkele sfeerbeelden :

Carnaval

Komende activiteiten
Donderdag 10 maart 2022 :
Consult L4
Jeugdboekenmaand : L2 : lezing Dirk Nielandt in bib 10:30 – 11:30
Vrijdag 11 maart 2022 :
Zwemmen K3, L1 en L2
Maandag 14 maart 2022 :
Jeugdboekenmaand : L4 : lezing Erwin Claes in bib 9:15 – 10:15
Dinsdag 15 maart 2022 :
Jeugdboekenmaand L3 : lezing Wally De Doncker in bib 9:15 – 10:15
Vrijdag 18 maart 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L5
Rollebolle K3 in sporthal Gaverdomein Deerlijk 9:20 – 11:20
Rollebolle K2 in sporthal Gaverdomein Deerlijk 12:30 – 14:30
Infoavond nieuwe instappers (tussen 16u30 en 19u00)
Dinsdag 22 maart 2022 :
Wereldwaterdag
Vrijdag 25 maart 2022 :
Facultatieve verlofdag (E3-prijs Harelbeke)
Er is die dag geen school en ook geen opvang
Dinsdag 29 maart2022 :
Schoolbabbels
Toneel L3 Time goes bye bye in CC ’t Spoor 14:00 – 14:50
Donderdag 31 maart 2022 :
Kleuterconsult K1B (in school)
Jeugdboekenmaand : L5 : lezing Frank Pollet 9:15 – 10:15
Toneel K3A : ‘Kom wel’ in CC ’t Spoor 10:00 – 10:50
Vrijdag 1 april 2022 :
Zwemmen K3, L1 en L2
Kleuterconsult K1B (in school)
Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 :
Lentevakantie

Menu maart 2022

MENU BASIS

Krokusvakantie

dinsdag 01.03.22

woensdag 02.03.22

donderdag 03.03.22

vrijdag 04.03.22

maandag 07.03.22

dinsdag 08.03.22

woensdag 09.03.22

donderdag 10.03.22

vrijdag 11.03.22

Knolseldersoep Wokschotel van kip en curry
- Rijst

Courgettesoep - Rode kool
met appel - Gevogelte
krokantje - Vleesjus Natuuraardappelen

Wortelsoep - vol au vent met
champignons - Frieten -

broccolisoep - spaghetti
bolognese - gemalen kaas

maandag 14.03.22

dinsdag 15.03.22

donderdag 17.03.22

vrijdag 18.03.22

Pompoensoep - Erwten
gestoofd - varkensburger Vleesjus - Aardappelpuree

Tomaatgroentesoep Spinaziepuree - Schartong Duglérésaus

Kervelsoep - Balletjes in
tomatensaus met groentjes gebakken aardappelen

Wortel pastinaaksoep Kaassaus met ham en
broccoli - Spirelli

maandag 21.03.22

dinsdag 22.03.22

donderdag 24.03.22

vrijdag 25.03.22

Brunoisesoep - Appelmoes varkensbraadworst Vleesjus Natuuraardappelen

Courgettesoep Groentenbolognaise Spaghetti - Gemalen kaas

Tomatensoep met balletjes Groenten gyros met kip Frieten

Facultatieve dag (E3-prijs
Harelbeke)

maandag 28.03.22

dinsdag 29.03.22

woensdag 16.03.22

woensdag 23.03.22

woensdag 30.03.22

donderdag 31.03.22

Paasmenu: Paassoep Wortel pastinaaksoep Tomaatgroentesoep Stroganoffsaus met groentjes spaghetti carbonara Preipuree - Schartong Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor
ook de- Gebakken
allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Paasburger
gemalen kaas
Vissaus
aardappelen

Menu maart 2022

MENU HALAL

Krokusvakantie

dinsdag 01.03.22

woensdag 02.03.22

donderdag 03.03.22

vrijdag 04.03.22

maandag 07.03.22

dinsdag 08.03.22

woensdag 09.03.22

donderdag 10.03.22

vrijdag 11.03.22

Knolseldersoep Wokschotel van kip en curry
- Rijst

Courgettesoep - Rode kool
met appel - Gevogelte
krokantje - Vleesjus Natuuraardappelen

Wortelsoep - vol au vent met
champignons - Frieten -

broccolisoep - vegetarische
spaghetti - gemalen kaas

maandag 14.03.22

dinsdag 15.03.22

donderdag 17.03.22

vrijdag 18.03.22

Pompoensoep - Erwten
gestoofd - gevogelte burger Vleesjus - Aardappelpuree

Tomaatgroentesoep Spinaziepuree - Schartong Duglérésaus

Kervelsoep - Balletjes in
tomatensaus met groentjes gebakken aardappelen

Wortel pastinaaksoep Kaassaus met ham en
broccoli - Spirelli

maandag 21.03.22

dinsdag 22.03.22

donderdag 24.03.22

vrijdag 25.03.22

Brunoisesoep - Appelmoes gevogelte worst - Vleesjus Natuuraardappelen

Courgettesoep Groentenbolognaise spaghetti bolognese met
kippengehakt - Gemalen kaas

Tomatensoep met balletjes Groenten gyros met kip Frieten

Facultatieve dag (E3-prijs
Harelbeke)

maandag 28.03.22

dinsdag 29.03.22

woensdag 16.03.22

woensdag 23.03.22

woensdag 30.03.22

donderdag 31.03.22

Paasmenu: Paassoep Wortel pastinaaksoep Tomaatgroentesoep Stroganoffsaus met groentjes spaghetti carbonara Preipuree - Schartong Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor
ook de- Gebakken
allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Paasburger
gemalen kaas
Vissaus
aardappelen

Menu maart 2022

MENU VEGETARISCH

Krokusvakantie

dinsdag 01.03.22

woensdag 02.03.22

donderdag 03.03.22

vrijdag 04.03.22

maandag 07.03.22

dinsdag 08.03.22

woensdag 09.03.22

donderdag 10.03.22

vrijdag 11.03.22

Knolseldersoep - Wokschotel
van tofu en curry - Rijst

Courgettesoep - Rode kool
met appel - Vegetarische
taco - Sojasaus Natuuraardappelen

maandag 14.03.22

dinsdag 15.03.22

Pompoensoep - Erwten
gestoofd - Triangel met
Emmental en spinazie - Soja
kurkumasaus
Aardappelpuree

Tomaatgroentesoep Spinaziepuree - Linzenprei carré - Soja
tuinkruidensaus

maandag 21.03.22

dinsdag 22.03.22

Brunoisesoep - Appelmoes Oriëntaalse kefta - Soja
kurkumasaus Natuuraardappelen

Courgettesoep Vegetarische
groentenbolognaise Spaghetti - Gemalen kaas

maandag 28.03.22

dinsdag 29.03.22

Wortelsoep - Vegetarische vol broccolisoep - vegetarische
au vent met champignons - spaghetti bolognese - gemalen
Frieten
kaas

woensdag 16.03.22

woensdag 23.03.22

woensdag 30.03.22

donderdag 17.03.22

vrijdag 18.03.22

Kervelsoep - Vegetarische
balletjes in tomatensaus met
groentjes - gebakken
aardappelen

Wortel pastinaaksoep Kaassaus met vegetarische
blokjes en broccoli - Spirelli

donderdag 24.03.22

vrijdag 25.03.22

Tomatensoep met balletjes Vegetarische groenten gyros Frieten

Facultatieve dag (E3-prijs
Harelbeke)

donderdag 31.03.22

Tomaatgroentesoep Paasmenu: Paassoep Wortel pastinaaksoep
- er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Gelieve
Preipuree - Triangel met
Stroganoffsaus met groentjes vegetarische spaghetti
Emmental en spinazie Vegetarische taco - Gebakken
carbonara - gemalen kaas
Soja kurkumasaus
aardappelen

Scholen Maart 2022 – Menu basis – Allergenen
maandag 7 maart

dinsdag 8 maart

Knolseldersoep

Wokschotel kip en curry

woensdag 9 maart

donderdag 10 maart

vrijdag 11 maart

Courgettesoep

Wortelsoep

Broccolisoep

Gevogelte krokantje

Vegetarische vol au
vent met champignons

Kalkoenlapje

Tarwe, gerst

Vleesjus

Tarwe

Vleesjus

Regenboogwortelen
gestoofd

Rode kool met appel

Rijst

Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 14 maart

dinsdag 15 maart

Pompoensoep

Kalfs burger

woensdag 16 maart

donderdag 17 maart

vrijdag 18 maart

Tomaatgroentesoep

Kervelsoep

Wortel pastinaaksoep

Schartong

Balletjes in
tomatensaus met
groenten

Kaassaus met ham en
broccoli

Tarwe

Vleesjus

Duglérésaus

Gemalen kaas

Erwten gestoofd

Aardappelpuree

Spinaziepuree

Frieten

Spirelli

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 21 maart

dinsdag 22 maart

Brunoisesoep

Courgettesoep

Gevogeltebraadworst

Bolognaisesaus met
groenten

woensdag 23 maart

donderdag 24 maart

vrijdag 25 maart

Tomatensoep met
balletjes

Facultatieve verlofdag

Tarwe

Groenten gyros met kip

Vleesjus
Gemalen kaas

Appelmoes

Natuuraardappelen

Spaghetti

Frieten

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 28 maart

dinsdag 29 maart

woensdag 30 maart

donderdag 31 maart

Wortel pastinaaksoep

Tomaatgroentesoep

Paassoep

Schartong

Paasburger

Tarwe

Rundshamburger

Tarwe

Provençaalse saus
Vissaus
Stroganoffsaus met
groentjes

Rijst

Preipuree

Gebakken aardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen Maart 2022 – Menu halal – Allergenen
maandag 7 maart

dinsdag 8 maart

Knolseldersoep

woensdag 9 maart

donderdag 10 maart

vrijdag 11 maart

Wortelsoep

Broccolisoep

Vegetarische vol au
vent met champignons

Kalkoenlapje

Courgettesoep

Wokschotel kip en curry
Gevogelte krokantje

Tarwe, gerst
Tarwe

Vleesjus

Vleesjus

Rode kool met appel

Regenboogwortelen
gestoofd

Rijst
Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 14 maart

dinsdag 15 maart

Pompoensoep

Gevogelte burger

woensdag 16 maart

donderdag 17 maart

vrijdag 18 maart

Tomaatgroentesoep

Kervelsoep

Wortel pastinaaksoep

Schartong

Balletjes in
tomatensaus met
groenten

Kaassaus met ham en
broccoli

Tarwe

Vleesjus

Duglérésaus

Gemalen kaas

Erwten gestoofd

Aardappelpuree

Spinaziepuree

Frieten

Spirelli

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 21 maart

dinsdag 22 maart

Brunoisesoep

Courgettesoep

Gevogeltebraadworst

Bolognaisesaus met
groenten met
kippengehakt

woensdag 23 maart

donderdag 24 maart

vrijdag 25 maart

Tomatensoep met
balletjes

Wortelsoep

Tarwe

Groenten gyros met kip

Gepaneerde vis

Tarwe

Vleesjus

Tarwe

Tartaar
Appelmoes

Gemalen kaas

Natuuraardappelen

Spaghetti

Frieten

Broccolipuree

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 28 maart

dinsdag 29 maart

woensdag 30 maart

donderdag 31 maart

Wortel pastinaaksoep

Tomaatgroentesoep

Paassoep

Schartong

Paasburger

Tarwe

Blinde vink gevogelte

Tarwe

Provençaalse saus
Vissaus
Stroganoffsaus met
groentjes

Rijst

Preipuree

Gebakken aardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen Maart 2022 – Menu vegetarisch – Allergenen
maandag 7 maart

dinsdag 8 maart

Knolseldersoep

Wokschotel van tofu en
curry

woensdag 9 maart

donderdag 10 maart

vrijdag 11 maart

Courgettesoep

Wortelsoep

Broccolisoep

Vegetarische taco

Vegetarische vol au
vent met champignons

Provençaalse soja schijf

Tarwe
Tarwe
Tarwe

Sojasaus

Tarwe

Roomsaus curry veg

Regenboogwortelen
gestoofd

Rode kool met appel

Rijst

Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 14 maart

dinsdag 15 maart

Pompoensoep

Triangel met Emmental
en spinazie

woensdag 16 maart

donderdag 17 maart

vrijdag 18 maart

Tomaatgroentesoep

Kervelsoep

Wortel pastinaaksoep

Linzen-prei carré

Vegetarische balletjes
in tomatensaus met
groenten

Kaassaus met
vegetarische blokjes en
broccoli

Tarwe
Tarwe

Soja kurkumasaus

Tarwe

Tarwe

Soja tuinkruidensaus

Erwten gestoofd

Aardappelpuree

Gemalen kaas

Spinaziepuree

Frieten

Spirelli

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 21 maart

dinsdag 22 maart

Brunoisesoep

Courgettesoep

Oriëntaalse kefta

Vegetarische
bolognaisesaus met
groenten

woensdag 23 maart

donderdag 24 maart

vrijdag 25 maart

Tomatensoep met
balletjes

Wortelsoep

Tarwe

Vegetarische groenten
gyros

Kaas-spinazie burger

Tarwe

Tarwe

Soja kurkumasaus

Roomsaus curry veg

Gemalen kaas

Appelmoes

Natuuraardappelen

Spaghetti

Frieten

Broccolipuree

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 28 maart

dinsdag 29 maart

woensdag 30 maart

donderdag 31 maart

Wortel pastinaaksoep

Tomaatgroentesoep

Paassoep

Triangel met Emmental
en spinazie

Vegetarische taco

Tarwe

Groenteloempia

Tarwe
Tarwe

Tarwe

Provençaalse saus

Rijst

Soja kurkumasaus

Preipuree

Stroganoffsaus met
groentjes

Gebakken aardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

