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Dag lezer, 
 
De laatste schoolinfo, van alweer een jaar waarvan we denken en vooral hopen dat het ook het laatste was in deze 
omstandigheden.  
We hebben, zo goed als alle scholen, weer even een piek gehad. Enkele klassen dicht, maar al bij al geen verdere grote 
uitbraken. En ook al geen algemene sluiting van de school. We hebben de problemen kunnen oplossen waar ze zaten, geen 
klassen onnodig thuis. Een geluk dan maar zeker? 
 
We geraken er niet over uitgepraat: het beheerst de media, ons dagelijks leven, het werk, de familie,… alles wat om je heen 
is en wat met anderen te maken heeft. Alleen dat wat in je eigen, kleine bubbel kan, daar heb je nog min of meer zekerheid.  
Tot ook het virus ook daar toeslaat: ongeziene toestanden binnen het gezin. Proberen om te isoleren en een quarantaine 
op te zetten. Zo goed en zo kwaad het kan, zo goed als onmogelijk en met zekerheid “onredelijk” met kinderen. Het wordt 
dan ook niet verondersteld… 
Sommige gezinnen hebben er een lange quarantaine opzitten, of ze loopt er zelfs nog. Heel vervelend als gezinsleden om de 
beurt ten prooi vallen… knap hoe jullie dat doormaken! 
 
En nu dan toch een volledig week extra-sluiting van de scholen. In Vlaanderen én ook Nederland. Het zal dan toch nodig 
zijn. 
Maak er het beste van, geniet van de kleine dingen, in je kleine bubbel: wat klein is fijn is… 
Op naar een nieuw jaar waarvoor we voor iedereen van jullie, en ook diegenen die je dierbaar zijn, het allerbeste 
toewensen! 

BIB: de schoolbib en de hoofdbib (Essen) 

Het is nog steeds wat zoeken, maar het komt goed... 
Eén ding willen we toch iedereen op het hart drukken: geen paniek als er een boete binnenkomt 
van een boek waar je geen weet van hebt. Het is waarschijnlijk niet, of nog niet, uitgescand op 
school.  
Niets doen is de boodschap: enkel melden zoals in de brief stond die deze week naar alle ouders 
van de lagere school werd gemaild. 

Oh ja, nog een tip voor deze extra lange vakantie? Met z’n lange avonden en donkere ochtenden? 
 
Neem eens een                                        !!!! 

Poort ‘s middags open om 13u15. Ook in de kleuterschool! 

In de lagere school is het al langer de gewoonte, maar vanaf januari doen we het ook zo in de kleuterschooL  
De poort ‘s middag wordt pas om 13u15 weer geopend voor de kinderen die overhuis gaan.  

Een extra klas in de kleuterschool en juf Karin weer terug! 

Door de herschikking van uren en de aankoop van extra leerkracht-uren kunnen we vanaf januari een voltijdse instapklas 
inrichten. Zalig voor onze 10 instappers, en zalig voor de andere klassen die daardoor niet verder aangroeien.  

 
In de gang van de eendjesklas en de konijnenklas komt dus ook de olifantenklas. 
Juf Anke en juf Eveline gaan samen de klas runnen…. 
 
Ook in de giraffenklas is er een wijziging: juf Karin is er voor het eerst bij. Juf Eveline komt nog wel 
voor 1/5 in de klas… Welkom juf Karin! 



 

Typelessen 

Inschrijvingen voor de typelessen (vanaf L4) werden al in het begin van het schooljaar opgestart en er zijn ondertussen 
voldoende deelnemers om de cursus door te laten gaan. Op school, op donderdagen 13, 20 en 27 januari en donderdag 3 
februari 2022. 
Inschrijven kan heel eenvoudig via Internet. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven" 
Vul het formulier in.  Bij “code van uw groep” geef je de code "PPJRrTA" in.  

Nieuwjaarsbrieven 

 
Een jarenlange traditie.  
 
Sommigen zijn misschien niet helemaal mee met het concept, maar we 
merken dat er toch nog steeds veel animo is om  
“de beste wensen over te brengen bij het begin van het nieuwe jaar”. 
 
In oorsprong een brief voor peter, meter en de ouders, maar door nieuw 
samengestelde gezinnen krijgen sommige kinderen er wat extra 
opdrachten bij. En als dan ook nog de grootouders hun brief krijgen wordt 
het misschien wat veel… 
 
 
 
 

 
Hoe dan ook , voor het eerst verliepen de bestellingen 
via het ouderplatform: supermakkelijk, maar voor 
sommigen niet meteen uitgevoerd waardoor de 
deadline verstreken was.  
We moeten nu eenmaal tijdig navraag doen bij jullie om 
op tijd het juiste aantal brieven te kunnen bestellen, en 
ze zeker op tijd in de school te hebben. Dat blijkt nu 
zeker, nu de brieven opeens een week vroeger klaar 
moesten zijn. Volgend jaar dus graag op tijd bestellen! 
Een voor nu: ga op de laatste schooldag bij thuiskomst 
meteen na of uw kind de brieven daadwerkelijk bij 
heeft!!  
De school gaat immers dicht... 

En bij deze : onze brief met onze beste wensen voor 
jullie allemaal. 
Een  kerstboom versierd met onze  
 

klasbubbel-kerstballen. 

 
Helemaal volgens de maatregelen en toch allemaal 
samen! 
Wat een fijn beeld is dat…  
Jammer dat sommige kinderen door quarantaines of 
om andere redenen afwezig waren... 
 
Een beetje te klein? 
Inzoomen kan uiteraard, en binnenkort ook te zien op 
onze website… 
 
Onze beste wensen! 

http://www.hanver.be

