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Het laatste stukje van de puzzel is gelegd.  2020 is af.  Toch?  Waarom kan 
ik me dan niet van het gevoel ontdoen dat hij niet volledig is?  Gewoonlijk 
laat ik een volledige puzzel even liggen om hem nog wat te bewonderen.  
Misschien om hem samen met anderen in detail te bekijken of er toch 
even mee te kunnen pronken.    Deze keer twijfel ik.     
De puzzeldoos van ‘2020’, met dat mooie ronde cijfer, stond daar vorig 
jaar zo beloftevol te pronken.  Ik heb toen vrij snel en enthousiast beslist 
om er meteen in te vliegen en de eerste stukjes, die pas in combinatie hun 
geheimen vrijgeven, in groepjes in te delen.  De schijnwerpers schenen 
toen nog op een deel waar je kinderen hun talenten zag etaleren in de 
prachtige musical ‘ Bleu en Jaune’.  Wat was dat een prachtspektakel!  Ik 
kijk er met veel voldoening op terug.  Dat was een feest voor de ganse 
gemeenschap!    Middenin was het heel wat moeilijker om elk stukje van 
2020 met elkaar te verbinden. Lag het aan de kleur, het gebrek aan detail, 
de goesting om vol te houden?  Ik kreeg er niet meteen vat op.  Er zaten 
hardnekkige stukjes tussen.  Ik heb er zelfs één omgekeerd in moeten 
leggen om alles te doen passen.  Dat deed ik voor het eerst en liever niet 
voor herhaling vatbaar.  We hebben alles graag voorspelbaar en 
vanzelfsprekend maar in 2020 zijn we er ons, meer dan gewend, bewust 
van geworden dat sommige zaken nu eenmaal onbeheersbaar zijn.  
 

Ieder gezin of individu legt ook zijn eigen individuele stukjes in de puzzel 
van het jaar.  Vele van ons hebben hun diepste gevoelens moeten 
aanspreken.  Voor sommige mensen kwam er, vroeger dan verwacht, 
‘afscheid nemen’ op hun pad.  Ik durf hopen dat we voor hen wat extra 
warmte kunnen vrijmaken om dat verdriet wat steun te kunnen bieden. Ik 
voel met jullie mee.   
 

‘Verlangen naar’ moesten we allemaal even vervangen, voor elkaar.  Elkaar 
moeten missen, iets moeten opgeven, niet kunnen wat zo vanzelfsprekend 
lijkt, zoals ‘elkaar een hand geven, een kus, een knuffel’ werd ineens 
minder aangewezen.  Vrolijke puzzelstukken leg je meestal vlot en met de 
glimlach maar nu leken ze moeilijker te onderscheiden.  Je wou ze zo graag 
leggen maar het mocht niet.  Wie had ooit gedacht dat je in 2020 deze 
‘noodzakelijke warmte’ niet op de vertrouwde wijze, belangeloos en veilig, 
aan elkaar zou kunnen doorgeven? 
Het elleboogje was het eerste signaal van creativiteit waarmee we over de 
brug zijn gekomen.  Dat was een eerste ‘Aha-ervaring’ en het besef dat het 
ook anders kan!  Daarom kies ik het woord ‘creativiteit’ als één van de 



kernwoorden van het jaar.  Gelukkig rijmt het volmondig op ‘solidariteit’.  
Want ook dat woord bleek cruciaal.  Ga jij, bij het leggen van een puzzel, 
ook steeds van start met het plaatsen van de hoeken en de buitenste 
stukken?  De rand omringt immers alles en geeft sterkte aan het geheel.  
Voor mij is dat juist de ultieme metafoor die staat voor talloze mensen in 
de maatschappij die het voorbije jaar, op de één of andere manier, iets 
voor iemand anders hebben betekend.  Ieder van hen heeft ervoor 
gezorgd dat we 2020 toch meer menselijkheid hebben kunnen meegeven.  
Dank aan allen!  
Je merkt meestal pas, nadat je de moeilijke stukken hebt samengelegd, dat 
elk stuk het geheel versterkt.   Net alsof ze solidair zijn met elkaar en zo 
elkaar steunen en versterken.  Toch stopt ook deze creatie uiteindelijk en 
lonkt er een nieuw begin.   
Durf ook met plezier terugblikken naar de uitdagingen die we wel hebben 
aangedurfd en de talloze herinneringen die we tijdens dit bevreemdend 
jaar hebben verzameld.  Koester plezierige momenten en bewaar 
misschien enkele nieuwe gewoonten!  Zo geef ik alvast ‘tijd voor elkaar’ de 
vaste plaats die het verdient. 
Nu we uiteindelijk elk stukje van de puzzel op zijn uiteindelijke juiste plaats 
hebben gelegd, laat ik me toch met vertrouwen inspireren om een nieuw 
kader te leggen.  Want ik weet nu hoe sterk we voor elkaar kunnen zijn.  Ik 
kies ervoor om de lichtjes in mijn tuin nog wat langer te laten hangen en 
start met één stukje een spiksplinternieuw geheel waarin elk kind opnieuw 
in vertrouwen kan schitteren.   Ik leg dat eerste stukje alvast voor jou!  
Blijf er samen in geloven!   
Ik wens jullie allen graag van harte een Gelukkig nieuwjaar!        
Jan De Belder 
Directeur 
 
 
 
Driekoningen op 6 januari ’20 

De herders gingen op weg om de stal 
van nieuw leven te bereiken.  Het licht 
van de ster kondigt een nieuwe start 
aan voor ons allen.  Moge alle mensen 
van goede wil met tussenpozen rust 
vinden in de veilige stal, om 
geïnspireerd vrede te brengen. 



Duidelijke Corona-afspraken: We starten het nieuwe jaar met strikte 
maatregelen omdat de zorg voor elkaar een topprioriteit blijft.  Wie toch in 
het buitenland op vakantie is geweest (en dat geldt ook voor onze 
buurlanden) zal eerst zijn of haar quarantainetermijn eerlijk en volledig 
moeten uitzitten alvorens naar school te komen.  Zorg voor een test bij 
aankomst in ons land en een tweede test na zeven dagen quarantaine.  
Enkel als je negatief test bij je tweede test mag je terug naar school.  
Eerder mag dit niet!  
 

Draag voldoende warme kledij tijdens de komende maanden:  De 
verwarming draait op volle toeren maar wegens Corona ventileren  
we toch extra.  Dat wil zeggen dat er in elke klas de ganse dag,  
geheel of gedeeltelijk, ramen zullen open staan.  Omdat het koud is in 
januari en februari is het bijzonder belangrijk dat jullie kinderen voldoende 
warm gekleed naar school komen. Een lekker warme regenjas met kap 
was altijd al essentieel.  Maar omdat leerlingen in de klas geen jas dragen 
vragen we om nu ook dagelijks een warme trui te voorzien. Zo ervaren 
kinderen de iets lagere temperaturen als aangenaam. We verwachten dat 
je winterkledij, zoals je sjaal, wanten en je jas, zal naamtekenen!  Kijk het 
best meteen even na. Voor de kleuters zijn touwtjes door de mouwen, van 
handschoen naar handschoen, noodzakelijk.  Indien je een losse kap aan je 
jas hebt, naamteken je die best apart. Iets verloren?  Zet je kinderen dan 
aan om op zoek te gaan.  Zo leren ze er waarde aan te hechten.   
 
            Onze steun aan kansarmen tijdens de warmste week: We hebben     
        drie wagens gevuld met boordevolle bakken vol voedings- en 
onderhoudsproducten afgezet bij de Eva-werking te Ekeren.  Het Eva-team 
ging er speciale kerstpakketten mee samenstellen voor hulpbehoevende 
gezinnen uit Ekeren. De actie werd dankzij jullie een groot succes!   
 
Uw kind inschrijven in onze basisschool; ‘Hoe doe je dat?’ 
Eénmaal in onze basisschool blijf je ingeschreven.  Je hoeft dus niets te 
ondernemen als je van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar gaat. 
Nieuwe leerlingen die nog dit schooljaar willen instappen, kunnen nog 
zonder aanmelding inschrijven.  Wel graag voor 1 februari.  
 

Wil je een kind aanmelden voor het volgende schooljaar? Dat kan alleen 
via de website http://meldjeaan.antwerpen.be.  Wilt u een broertje of 
zusje van uw kind inschrijven voor volgend schooljaar?  U krijgt dan enkel 
voorrang tijdens de ‘Voorrangsperiode’ die loopt van 14 januari vanaf 
9.30uur tot en met 29 januari 2021 tot 17uur. 

http://meldjeaan.antwerpen.be/


 

Hoopvol blijven we… want hoop geeft mensen energie en levensvreugde.  
Energie om er elke dag opnieuw in te vliegen.   Levensvreugde om de kleine mooie 

momenten van elke dag te herkennen en te waarderen. 

Januari 2021 

1 V Gelukkig nieuwjaar!   

2/3 Z/Z  
4 M Verhoog jij mee het fluogehalte ? Draag dan dagelijks je hesje van je 

voordeur tot aan de klas.  Zichtbare kinderen en ouders proficiat!   
Geen zwembeurt 5de lj : ze werden in januari één week opgeschoven.  

5 D MDO 1-2-3-4-5-6 (Kindbespreking zorgteam met CLB)         
Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen.  
Wegens Lock down in Nederland nog geen zwemmen voor 1,2 en 3.   
Extra sport L1S, L2S, L3T,L4A.          Lunchvergadering KS.                                                 

6 W 
De drie koningen bezoeken de stal!  

7 D Veiligheidsraad               Lunchvergadering LS.                                                 
8 V  
9/10 Z/Z  

11 M Zwemmen 5de lj..           
12 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen 

Nog geen zwemmen voor 1,2 en 3.   
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V.             
Online personeelsvergadering + online nieuwjaarsreceptie personeel.      

13 W  

14 D Start online aanmeldingsprocedure inschrijving van broers en 
zussen.                       Tussentijdse evaluatie zorgnetwerk VOKAN. 

15 V Dagelijks Bestuur KOBA vzw.       
16/17 Z/Z  

18 M Geen zwembeurt 5de lj : ze werden in januari één week opgeschoven. 

19 D Opstart zwemmen paarse kleuters juf Eline en juf Kathleen + groep B 
1ste, 2de en 3de lj..    Extra sport L1S, L2S, L3T, L4A.      Lunchverg. KS.  
MDO Kleuters(zorg + CLB)   Netoverschrijdend scholenoverleg Ekeren.     

20 W  

21 D                                                     Pedagogische studieavond leerkrachten. 
22 V  WINTERRAPPORT           BODS: vergadering met Steunpunt Onderwijs. 

23/2 Z/Z  

25 M Zwemmen 5de lj..                
26 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen en groep A 

van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.        Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V. 
KOBA-onlineconferentie bestuur en directies.   Lunchvergadering KS.           

27 W Facultatieve verlofdag = vrije dag! 
28 D Lunchvergadering LS.                                                 

29 V Wegens Corona een alternatieve creatieve namiddag.                         

30/31 Z/Z  


