
 
 

Nu iedereen zijn uiterste best doet om de aanhoudende corona- 
maatregelen te respecteren en het logischerwijs moeilijker wordt om  
het vol te houden, is het tijd om wat  extra vertier te creëren en het  
allemaal even wat verrassender aan te pakken.  Geef het ‘plezier’ deze 
maand prioriteit en verleg die focus wat minder op het ‘opgedrongen 
serieuze’.  Wie kinderen in huis heeft, heeft ontegensprekelijk energie  
en plezier in huis.  Dat is inherent aan kinderen.    Je hoeft het  
alleen maar op te wekken.  Niemand blijft op termijn even hard 
schaterlachen als een kind, even aanstekelijk giechelen als een kind,  
flexibel bewegen als een kind, superzot doen als een kind, ... . Geen nood!  
Jullie wonen bij de bron.  Ben jij bereid om het nu wat creatiever te  
bekijken?  Zullen we een aantal zekerheden proberen om te draaien?  
 
 
 

Of een zi. te schr..ven en d..rin ..n paar le..ers we. te l.ten.  Vang de aandacht 
van je kinderen met iets onverwachts.  Ik heb het hier echter niet over het 
aanbieden van een verrassing maar wel over een onverwachte uitwisseling 
tussen beide leefwerelden.  Breng iets dat bij kinderen hoort naar de 
leefwereld van volwassenen.  Een ‘dagje omgekeerd’ wordt plezant als je het 
aandurft om een aantal gewoontes om te draaien.  Heeft iedereen thuis een 
vaste plaats aan tafel of in de living?  Ahaa! Dan ben je meteen vertrokken 
als de kinderen eens op jouw plaats aan tafel mogen zitten.  Trek je korte 
broek aan en zet je muts alvast op.  Knoop je hemdsknopen één of twee 
gaatjes lager of draag twee verschillende kleuren van sokken.  Als papa zijn 
haar lang genoeg is, kan dat in een vlechtje.  Voila!  Nu kan je er vanuit gaan 
dat je hun overvalste aandacht hebt!  Wacht eens tot het gaat regenen om 
samen een wandeling met paraplu en laarzen te maken en zoek de plassen 
op.  Kijk op enthousiaste wijze mee naar een tekenfilm en start zelf met de 
bouw van een Legoavontuur.   Weet je nog waar jij als kind talentvol in was 
of wat je enorm graag deed?  Dit is het moment om het te tonen.  Organiseer 
en speel mee.  Hebben de kinderen al eens in jullie kamer geslapen of 
andersom?  Haal je matrassen naar de living en nodig je kinderen uit om er 
samen te kamperen.  Haal het kind in je vandaag nog boven en wees creatief. 
Geef het woord ‘Averechts’ een positieve conotatie.  Veranker zo tijdloze 
herinneringen. Creëer ‘Weet je nog toen we..’-momenten.  Wees jong, wees 
fun, wees creatief, doorbreek de gewoonten en geniet samen met volle 
teugen.  

Jan De Belder 

Directeur 

We hoeven niet noodzakelijk onze zinnen om te draaien om iets  
omgekeerd te bekijken of te doen. 



 

 
 
We blijven vernieuwen!  
 We hebben extra geïnvesteerd in het speeltoestel. Het werd uitgebreid met een 
extra brug, toren, glijbaan en brandweerpaal.  Het speeltoestel werd verplaatst. 
Dit ter voorbereiding van de bouwwerken in de kleuterschool die in de 
zomervakantie zullen opstarten. (Meer info over deze bouwwerken volgt later.)   
 In de kleuterschool zijn nu alle radiatoren aan de voorzijde van het gebouw reeds 
vervangen door nieuwe exemplaren.  We vervangen de klasradiatoren in de 
kleuterklassen stapsgewijs. Binnenkort plaatsen we een nieuwe radiator in het 
atelier.  
 

Er komen spannende tijden aan voor onze 6de klassers: Wat nu? 
Binnenkort zullen de leerlingen van het zesde leerjaar een secundaire school 
moeten kiezen.   We ondersteunen ze met de lessen ‘op stap naar het secundair’  
en er volgt deze maand nog meer info over een digitale voorstelling van de 
studiemogelijkheden voor ouders en kinderen.    Schoolbezoeken, zoals we die 
met het 6de lj. in de vorige jaren hebben afgelegd, zijn dit schooljaar niet 
mogelijk.   Als Algemeen Directeur binnen KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom 
Antwerpen) wil ik toch graag één van onze secundaire scholen in het licht zetten.   
Moretus is de Ekerse secundaire school die deel uitmaakt van KOBA NoordkAnt.   
De basisscholen hebben opnieuw nauw samengewerkt om de doorstroming naar 
de middenschool van Moretus vlot te kunnen verzekeren.   In de afkoelingsweek is 
Moretus gesloten en biedt er zich dus een buitenkans aan voor meester Wilfried 
om toch met de kinderen op bezoek te gaan in de school.  Zo krijgen de leerlingen 
van ons 6de leerjaar op donderdag 11 februari toch op een coronaveilige wijze een 
beetje voeling met een secundaire school.  Weet jij wat ‘CLIL’ betekent? 
CLIL: Content and Language Integrated Learning: Moretus is hierin uniek.  Dit wil 
zeggen dat je bepaalde zaakvakken in het Engels kan volgen.   
 
Schoolkeuze is echter vrij en we merken jaarlijks uit outputgegevens van alle 
omliggende scholen dat onze leerlingen bijzonder goede resultaten halen in de 
secundaire scholen.  Daar zijn we dan ook buitengewoon fier op.  

http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/clil
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Online thema-avonden en workshops 

Het voorbije jaar hebben onze vroedvrouwen en consulenten geleerd 
om ook digitaal groepen te begeleiden.Dit vertelden ouders over de 
voorbije thema-avonden:  Fijne en gezellige webinar! Gezellige 
informele manier, met genoeg tips en uitleg om toe te passen Interactief 
omdat je vragen kon sturen in de chat, dan kon je ook zien dat andere 
ouders met gelijkaardige thema’s worstelen. 
 

Pesten 

 
Kom meer te weten over pesten bij kinderen en jongeren. 

  Maandag 8 februari 2021 van 19:15 tot 21:15 uur 

  Online en gratis 

Meer info en inschrijven:  scan de code hiernaast 
Babybasics 

 
Kom alles te weten over de verzorging van je baby. 

  Zaterdag 20 maart 2021 van 10:30 tot 12:30 uur 

  Online en gratis 

Meer info en inschrijven: scan de code hiernaast 
Op het Potje 

Leer meer over zindelijk worden van kinderen. 
  Maandag 22 maart 19:15 tot 21:15 uur 

  Online en gratis 

Meer info en inschrijven: scan de code hiernaast 
  

Aanmelden voor kleuter- en lagere school 

Je kind online aanmelden voor schooljaar 2021-2022 kan 
via www.meldjeaanbasis.antwerpen.be/ 

Je vindt er ook antwoorden op veel gestelde vragen. 
Kinderen die voorrang hebben, kunnen worden aangemeld tussen 14 

januari en 29 januari, alle andere kinderen tussen 25 februari en 23 maart. 

EVA-Centrum stelt kledingpakketten samen voor gezinnen in nood 

Ook het EVA-Centrum ziet vragen naar noodhulp stijgen. Na de voedselpakketten willen ze 
nu ook een antwoord bieden op de grote vraag naar kinderkleding. Huis van het Kind 
Ekeren en EVA-Centrum slaan daarom de handen in elkaar om kinderkleding in te 
zamelen. Er worden pakketten samengesteld om aan gezinnen met een nood te bezorgen. 
We zijn op zoek naar bruikbare kinderkleding, in goede staat. 
Je kan gewassen kinderkleding afgeven in 

-          Huis van het Kind op dinsdag tussen 9 en 12 uur, woensdag tussen 9  en 12 uur en 
13 en 16  uur en donderdag tussen 17 en 20 uur 

-          EVA-Centrum (Schutstraat 10) op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10 en 18 
uur, op woensdag tussen 9 en 17 uur en op vrijdag tussen 9 en 16 uur 

Consultaties, spreekuren in Huis van het Kind Ekeren 

Al je vragen stellen over je kinderen of je gezin 

Zonder afspraak elke woensdag van 13 tot  16 uur 

Na afspraak elke maandag van 13 tot 16 uur. 
Kind en Gezin 

Consultaties na afspraak;     Je regioverpleegster of de Kind en Gezin-lijn 078 150 100 

Spreekuur Baby & Peuter  (0 tot 3 jaar) 

Na afspraak elke dinsdag van 9 tot 12 uur. 
Spreekuur Opvoeden & Opgroeien (tot 25 jaar) 

Na afspraak  

mailto:huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be
http://www.meldjeaanbasis.antwerpen.be/
https://solidariteit-eva.webnode.nl/


 

 

 

Februari 2021 
1 M Fietsen 4de lj.          Verhoog jij nog steeds mee het fluogehalte ?  

Draag dan dagelijks je hesje van je voordeur tot aan de klas 
                  Online vergadering scholengemeenschap Noordkant. 

2 D 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.           

3 W  

4 D L5E extra sport. 
5 V  
6/7 Z/Z                                               
8 M Zwemmen 4de lj..                        Online personeelsvergadering Ls. 

9 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen.  
Wegens Lock down in Nederland geen zwemmen voor 1,2,3.              
Extra sport L2K, L2S, L3A, L4V.   
Medische onderzoek op school van 1S en 1i. 
Onlinevergadering Oudercomité.   Online stuurgroep preventie. 

10 W Carnaval in de eigen klasbubbel! 
11 D   L5L extra sport           Online personeelsvergadering Ks.      

 6de lj. op bezoek in Moretus (Er zijn dan wegens de 
afkoelingsweek geen studenten van Moretus aanwezig)         

12 V Dagelijks Bestuur KOBA vzw.       

13/14 Z/Z  
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KROKUSVAKANTIE 
 

20/21 Z/Z                                                      
22 M Zwemmen 4de lj..           
23 D MDO oriëntering 6de lj.     Extra sport L1S, L1I, L3A, L4V 

Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen.  
Wegens Lock down in Nederland geen zwemmen voor 1,2 en 3.                        

24 W  
25 D Dag van de ouder!       L5E extra sport            
26 V De sportdag van de kleuters wordt uitgesteld tot we met meer 

kinderen tegelijk in de sporthal mogen.                       
Wegens Corona een creatieve namiddag in de klasbubbel.  

27/28 Z/Z  


