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Gezondheidsklassen in de Steenoven (t.e.m. vrijdag 15/01)
Nascholing voor mentoren
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Zwemmen (onder voorbehoud)
Algemene digitale vergadering schoolbestuur KBO Herzele
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Vergadering schoolraad ( onder voorbehoud)
Digitaal overleg zorgcoördinatoren SG
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Pedagogische ( digitale) studiedag .
GEEN SCHOOL voor kleuters en leerlingen
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Digitale directiecommissie Oost-Vlaanderen
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Digitale directiedag ( Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
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Gezondheidsklassen in de Steenoven ( t.e.m. vrijdag 29/01)
Nascholing executieve functies in kleuteronderwijs
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Zwemmen ( onder voorbehoud)
Digitaal netwerk beleidsondersteuners ( Gert B.)
Personeelsvergadering
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Houdingenrapport
Muzisch project ‘Kunstkuur’ i.s.m. de kunstacademie
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Eetfestijn (afhaling/levering) - o.v. coronamaatregelen
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Eetfestijn (afhaling/levering) - o.v. coronamaatregelen

Goed om weten
Update coronamaatregelen
Deze week bezorgden we de ouders via ons digitaal emailplatform een update rond de
coronamaatregelen. De huidige afspraken blijven voorlopig van kracht tot en met 15 januari. De dag
voor de kerstvakantie moesten we helaas wegens een besmetting een volledige klas van het lager
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onderwijs in quarantaine plaatsen op advies van de crisiscel van
het CLB. We hopen dat we alle kleuters en leerlingen in goede
gezondheid terug mogen verwelkomen op maandag 4 januari.
Geniet nu van een ontspannende en gezellige kerstvakantie!
Licht brengen in het donker
De parochieploeg maakte enkele klasgroepen enthousiast om
kerstkaartjes te maken voor de bewoners van de zorginstellingen
van onze gemeente. Wij willen hiermee een beetje licht brengen in
deze donkere wintermaanden en deze mensen een hart onder de
riem steken met een mooie kerstwens.
Data
Studiedag op woensdag 20 januari
De studiedag voor het onderwijzend personeel op woensdag 20
januari zal digitaal worden georganiseerd. Voor de kleuters en de
lagere schoolkinderen is er op die dag GEEN school.
Het eetfestijn van de VBSH staat momenteel in het laatste weekend van januari gepland: 30 en 31
januari. Rekening houdende met de van kracht zijnde coronamaatregelen opteren we dit jaar voor
een aangepast concept van “afhaal/levering”. Noteer alvast deze datum ( onder voorbehoud) en
geniet in je eigen bubbel van een lekker klaargemaakt gerecht. Meer info volgt.

Leerlingen 3de leerjaren VBSH gaan op “digitaal”
bezoek naar het zorgcentrum
Binnen het domein wereldoriëntatie en
maatschappij staat in het derde leerjaar een
bezoek aan een woonzorgcentrum op het
programma. Door de corona konden de
leerlingen helaas niet fysiek langsgaan, maar zij
vonden een tof alternatief : een ‘digitaal’ bezoek via skype met bewoners van het rusthuis 'Ter Leen'
in Herzele. Op die manier konden zij een kijkje nemen in het woonzorgcentrum en tegelijkertijd de
mensen daar ‘ontmoeten en spreken’. Zo zag een leerling voor het eerst in lange tijd ook haar oma
terug, die daar woont. De kinderen stelden vragen aan de bewoners, zongen een liedje, toonden
een dansje en ook een toneeltje mocht niet ontbreken.
Alvast
in deze bizarre coronatijden was deze ontmoeting een warme opsteker voor de kinderen en de
bewoners.
Foto’s Sint

De Sint bracht een bezoek aan onze school. Wil je de foto’s opnieuw bekijken? Dat kan want
in de komende dagen plaatsen we de foto’s op onze website.
Nieuwsbrief VBSH
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