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Digitale regionale bijeenkomst ICT-coördinatoren
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6A-6B

Digitale rondleiding en kennismaking met de secundaire
school Sint-Paulusinstituut in functie van oriëntering
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Digitale bijeenkomst coördinerende directies O-VL
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KO+LO

Begin van de “Week tegen pesten “ (lees verder )
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KO+LO
KO

Dikke truiendag
Digitaal intakegesprek kernteam i.v.m. nascholingstraject
‘Procesgericht volgen van het jonge kind’ (opstart in maart)
Digitale bijeenkomst directies scholengemeenschap
St.-Franciscus
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Digitale bijeenkomst directiecommissie Brussel
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Digitale bijeenkomst directies Oost-Vlaanderen

vr
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KO+LO

Begin van de krokusvakantie t.e.m. zondag 21 februari
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KO

Welkom aan de nieuwe kleuters (instapdatum)

wo
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‘Kleurrijk’ afsluiten ‘Week tegen pesten’
Afhaal-eetfestijn VBSH ( afhalen vanaf 15.15 uur op afhaalpunt:
‘onder overdekte speelplaats’ .Vooraf inschrijven ( lees verder )

Aswoensdag: begin van de vastentijd
KO+LO

Digitale personeelsvergadering

KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station
We gedenken in onze gebeden:

Proficiat met de geboorte:

Loues De Gent, oud-leerling VBSH

Amber, zusje van Alexander Poelaert ( 1 KW)
Zoë , zusje van Kevin (2KK) en Elysée (1KK)
Nsengimana
Natalia , zusje van Sofia (1B), Abigail (2KK) en Olivia
(1KK) Havristiuc
Lauren , zusje van Emma van Keymeulen (1KK)

www.vbsh.b
e

www.facebook.com/vbsherzel
e

www.instagram.com/vbs.herzel
e

Goed om weten: schoolnieuws
Corona en schoolactiviteiten: afspraken
Ten gevolge van de huidige maatregelen worden volgende activiteiten voorlopig tot de
paasvakantie nog opgeschort : zwemlessen, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen,
educatieve daguitstappen, openluchtklassen, cultuurklassen, interscholen
sportactiviteiten, fysieke vergaderingen op school,...
Op school zijn tijdens de lesuren enkel essentiële derden op school toegelaten (o.a.
ondersteuners, CLB-medewerkers,...). Heel wat overleggesprekken verlopen momenteel
digitaal.
Oudergesprekken met de directie en/of de leerkrachten kunnen na telefonische afspraak
gepland worden. Het secretariaat is telefonisch te bereiken tussen 8.30 uur en 16.30 uur
(op woensdag tot 12.30 uur).
Voor dringende boodschappen overdag wordt er aangebeld aan de toegangsdeur.
Mondmaskers blijven verplicht voor volwassenen op de schoolterreinen.
Ouders brengen ‘s ochtends en halen in de namiddag hun kinderen op aan de
schoolhekkens.
We volgen verder de hygiëne- en gezondheidsmaatregelen stipt op: afspraken rond
handhygiëne, eten in de klasgroep (lager), vaste plaatsen lagere schoolkinderen,
verluchten van lokalen,...
Opvang school & Buiteling in de hoofdschool: ter herinnering !
De voorschoolse opvang van de Buiteling ( elke schooldag!) start ten vroegste 6.30 uur. In
de namiddag eindigt de naschoolse opvang van de Buiteling ten laatste om 18.30 uur.
De uren van de voorschoolse opvang van onze school ‘s ochtends : van 7 uur tot 8.15 , in
de namiddag van 16 uur tot 17.30 uur ( tot 17 uur op vrijdag).
In de voorschoolse en naschoolse opvang worden kleuters en leerlingen normaal in één
bubbel opgevangen. Onze school doet echter een inspanning om de twee bubbels
tijdens de piekmomenten te scheiden met een schooleigen toezichtster van 7 uur tot 8.15
uur en van 16 uur tot ongeveer 17.15 uur.
Op woensdagmiddag is er schooleigen opvang voorzien op de speelplaats tot 13 uur.
Vanaf 13 uur staan de kinderen onder toezicht van de Buiteling (in één bubbel).
Week tegen pesten ( 8 -12 februari)
We laten ook dit jaar deze belangrijke week niet zomaar voorbijgaan. We sluiten ons aan
bij de Vlaamse actieweek van ‘Kies kleur tegen pesten’.
De 4 stippen (STIP IT) blijven het symbool van de strijd tegen pesten. Maar na een jaar
van afstand houden en samen vechten tegen een virus, focussen we dit jaar liever op een
strijd voor iets: voor positieve krachten zoals nabijheid en verbondenheid met onze
klasgenoten. Elke dag stellen we daarom aan de leerlingen een creatieve uitdaging voor.
Elke dag staat met een andere kleur in het teken van een actiepunt. We vragen aan de
leerlingen van de LAGERE SCHOOL om elke dag met een specifieke kleur naar school te
komen ( jas trui, sjaal, broek..): ROOD op maandag, BLAUW op dinsdag , GROEN op
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woensdag, GEEL op donderdag. Op vrijdag wordt de ganse school (kleuters en lagere
schoolkinderen) een bonte mengeling van ALLE KLEUREN. We vieren dan ook in onze
bubbels carnaval!!!
TIjdens de week tegen pesten is er een actielied dat je via YouTube kan bekijken
https://youtu.be/6pp9mYLFOEs
Dikke truiendag op dinsdag 9 februari, tevens de dag van de blauwe kleur, zetten we wat
extra in de verf: kleed je gerust met extra laagjes!
Oudercontacten
Vermits we momenteel geen fysieke oudercontacten mogen plannen ( = onze voorkeur!),
verplaatsen we de oudercontacten naar donderdag 18 maart (voor lager en 3de
kleuterklassen), in de veronderstelling dat we na de krokusvakantie dan toch fysieke
oudercontacten mogen plannen. Indien de coronamaatregelen dit vooralsnog niet
zouden toelaten, dan zullen we een planning voorstellen voor digitale gesprekken
gespreid tussen maandag 15 en donderdag 18 maart. We zullen de ouders hierover tijdig
informeren.
Wist je dat?

Wij zien zo graag kinderen op
de grond spelen, maar wel in
een gezonde zithouding. Op
de afbeelding vind je deze
gezonde zithoudingen terug,
ontwikkeld vanuit
wetenschappelijke onderzoek.

We blijven inzetten op leesplezier!
Foto: Boekpromotie in L2

Klasnieuws
Naar aanleiding van de Poëzieweek 2021 organiseerde het Poëtisch Collectief Herzele haar jaarlijkse
poëziewedstrijd. Telkens levert één centraal thema de inspiratie en in 2021 was dat “samen”.
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De jury nomineerde 19 gedichten in verschillende categorieën. Dit jaar hielpen alle Herzeelse bakkers mee om
poëzie te verspreiden onder de mensen aan de hand van een broodzakken sticker-actie.
In de categorie lager onderwijs werden deze leerlingen van onze school genomineerd. Proficiat!
SAMEN
samen spelen met elkaar
samen tegen al het gevaar
samen kijken naar het klimaat kijk hoe de wereld
vergaat
maar dat laten we niet gebeuren
dat laat ik niet goedkeuren
dus laten we samen de wereld opbeuren
Maite Delcorps (6de lj.)

SAMEN
Samen, soms in mijn hoofd
lijkt samen een ballon.
Als ik er dan een prik in geef
ben ik alleen, dan struikel ik
over harde woorden.
En zijn ze samen… tegen mij!
Samen kan ook keren en dan is
samen niet meer leuk!
Samen!
Eowynn Veeck (6de lj.)

Ik was blij toen ik je voor het eerst zag
De vreugde spatte van mijn gezicht
2 jaar later werd je ziek
Een ziekte waar je nooit van genezen zou
beetje bij beetje verliet je ons
Je hebt gevochten tot je op was
We hebben zo veel samen gelachen
en gedanst
En toen waren we je kwijt
Hanne Callebaut (6B)
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AFHAAL-EETFESTIJN OP
12 FEBRUARI
Op 12 februari organiseert onze school
een afhaal-eetfestijn.
Omwille van veiligheidsmaatregelen
kan je digitaal bestellen en betalen.
Alle info vind je terug op de
openingspagina op www.vbsh.be
en op de VBSH-Facebookpagina.



Nieuwsbrief VBSH

|

5

