
 
 

April 2021 
 

Zalig om april in zomertijd te mogen aanvatten.   Ik kies resoluut voor 
dat uurtje dat we vooruit mogen lopen op de standaardtijd.  Zeker nu het 
zonnetje toelaat dat we weer iets later buiten vertoeven.  Nu we april niet 
samen kunnen aanvatten, moedigen we graag iedereen aan om in de 
paasvakantie de nodige rust te nemen en spelplezier in ’t Vet in het menu 
te zetten.   Momenteel zijn alle basisscholen dicht en zijn de kleuter- en 
lager onderwijzer(essen)(s) stevig aan het werk op school of thuis.   Ze zijn 
verbonden met elkaar door tal van online overlegmomenten waarin ze de 
zorg en de pedagogische planning een boost geven.  Deze week plooien 
we weer even met ons team terug in de online wereld.  We kijken echter 
reikhalzend uit naar het moment dat we jullie kinderen om ons heen 
kunnen aanmoedigen om ervaringsgericht te onderzoeken, lijfelijk samen 
te werken en ter plekke te ontdekken.  We willen kinderen aanleren dat 
de digitale weg een nieuwe, maar niet de enige, wijze is om connecties te 
leggen.   Levenswijsheid doe je op als je de relaties tussen zaken ontdekt.  
Je bouwt wijsheid op door verbanden te leggen tussen wat je leert en de 
echte wereld om je heen.  Je hebt het iets makkelijker als je goed kan 
onthouden maar daarna dat geheugen aan het werk zetten om die info 
elders toe te passen, is het summum.  Je kan al die kennis die je over de 
jaren hebt vergaard pas krachtig inzetten als je samenhang leert zien.  
Daar willen we op inzetten!  Kinderen leren dat wat ze leren in een 
bepaalde context ook in een ander kader nuttig kan zijn.  Dan pas wek je 
interesse, dan pas komt het besef, dan pas wordt het boeiend!  Hopelijk 
doen we dat ook met wat we nu, in Covid-tijden leren.   Het is verrassend 
wat we het laatste jaar allemaal geleerd of veranderd hebben.   Heb jij al 
even de tijd genomen om na te denken wat jij van deze wijzigingen wil 
behouden?  Laat ons er maar vanuit gaan dat Johan Cruijff gelijk had toen 
hij zei dat elk nadeel zijn voordeel had. Maar nu best nog even 
volhouden!   Het zinnetje; “Ik zie u even niet, maar nog altijd even 
graag!”,  dat me ergens op het internet aansprak, wil ik nu nog graag 
doorgeven aan jullie kapoenen.   Een leeg huis is niet het leerhuis dat we 
wensen.  De ambiance van de kinderen en collega’s geven een school wat 
het echt nodig heeft, ‘een stevige polsslag’.   Na de vakantie gaan we er 
met volle moed tegenaan!    Geniet nu maar eerst van een Zalige Pasen 
en een deugddoende vakantie!  
 

Jan De Belder 

Directeur 



 
Belangrijke data in de kijker:   

- Donderdag 29 april is een sportieve dag. Dan is het Sponsorloop 
voor de kinderen en zetten zij hun beste beentje bij. 

- Week van 26 tot 30 april 2021 = verkeersweek! 
 

 

Vrije dagen van het derde trimester: 
- Paasvakantie: maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021 
- Woensdag 28 april 2021: vrije dag = pedagogische studiedag. 
- Woensdag 12 mei 2021 =  vrije dag leerlingen = Pedagogische 

studiedag Scholengemeenschap NoordrAnt voor leerkrachten. 
- Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag) 
- Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)  

 
De zomervakantie begint op woensdagmiddag 30 
juni 2021 om 12uur. Er is dan geen nabewaking. 
 
 

 
 
 
Zonder hoop geen verandering. 
Dat is ook de boodschap van 
Pasen.   Hopen is geloven in 

mogelijkheden. En daarmee verandert hoop het hier en nu. “Zij die hoop 
hebben, leven anders”, schreef Paulus. Hoop geeft een nieuwe basis voor 
het leven en een nieuwe vrijheid. Laat ons dus blijven hopen op een min 
of meer normaal einde van het schooljaar, op een zomer met meer 
ontmoetingsmogelijkheden en vooral op een “gewoon” schooljaar 21-22. 
Laat ons die hoop en dat optimisme blijven aanwakkeren bij 
personeelsleden en leerlingen, door zelf hoopvol en optimistisch te 
blijven. Uiteindelijk komt het goed.  
Zalig Pasen!  
 

Louis Vervoort  
Afgevaardigd bestuurder KOBA 
 

 

 



Vandaag is de dag 
hij komt maar één keer, 

morgen dan is het 
vandaag al niet meer. 

 
Niet zeuren, geniet van het leven, het mag 

maar doe het vandaag 
want vandaag is de dag!     

                                                                                      Toon Hermans 
 

 

Op dinsdag 27 april organiseren alle Ekerse scholen samen 

een verkeersdag! 
 

We leren handig en veilig bewegen in het verkeer!  

De kinderen nemen deel aan tal van activiteiten met 
de fiets!   Ieder kind heeft dus een fiets nodig!    
We voeren die dag ook een fietscontrole uit.  
Zorg dus dat je fiets tip top in orde is! 
 

 

Wist jij dat elk kind vorige week een groot chocolade ei 
heeft gekregen van de school?  Misschien niet? Dan 
heeft jouw kind er waarschijnlijk voor gekozen om  het 
reeds eerder op te smikkelen.   

 

 

Er zijn dit schooljaar spijtig genoeg geen 
bosklassen meer.   Corona gooit wat roet in het 
smakelijke eten dat de kookploeg daar van plan 
was om te serveren.    Maaaaaaar!   
We bieden onze leerlingen van het 3de, 4de en 

5de leerjaar een   alternatieve   

  superplezante openluchtweek  aan.  

Daarom bereiden de leerkrachten momenteel, 
in de week van 25 tot en met 28 mei, een 
sportieve belevingsweek voor.   Zo geven we 

jullie kinderen toch een onvergetelijke week mee.  We kleuren die 
boordevol fijne verrassende en ongewone activiteiten.     
Smeer je borst al maar in!      Meer mag ik nog niet verklappen! ;-)  
 

 



APRIL 2021 
 

   

 

We kunnen minder naar buiten maar wel wat meer naar binnen  

waar we in het gezin aan verbinding en vertrouwen kunnen bouwen. 
 

1 D De lessen zijn geschorst voor de kleuter- en lagere school. 
Er is enkel noodopvang op school. 

2 V De lessen zijn geschorst voor de kleuter- en lagere school.  
Er is enkel noodopvang op school. 

3 Z                                               

4 Z Pasen 

5 M Paasmaandag 
 

6 -16  Paasvakantie 
17/18 Z/Z  

19 M  Zwemmen 4de lj..                

20 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne.    
Extra sport L1S, L2S, L3A, L4V.   
Bij opening zwembad = zwemmen 1, 2, 3 groep B.      

21 W  

22 D Klankbordgroep 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.    
L5L extra sport.       Online personeelsvergadering Ls.     . 

23 V Dagelijks Bestuur KOBA vzw.   MDO KS-LS.    
Bibliotheekbezoek L3T als de bib al terug open is. 

24/25 Z/Z                                                      

26 M Sportdag 5de lj.                            Start VERKEERSWEEK! 
Deze week zijn er online oudercontacten rode en groene 
kleuters.   Fietsvaardigheid 3de lj.    
Online personeelsvergadering kleuterschool. 

27 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne.  
Bij opening zwembad ook zwemmen voor 1, 2 en 3 groep A.  
VERKEERSDAG: breng je fiets mee! 

28 W Pedagogische studiedag leerkrachten = vrije dag leerlingen! 

29 D Online vergadering scholengemeenschap Noordkant.  
L5E extra sport.                         Online vergadering Oudercomité. 
Nieuwe datum SPONSORLOOP LS + KS = wegens Covid alleen 
voor kinderen en tijdens de schooluren! 

30 V Scholenoverleg met District-functionarissen Ekeren. 
Wegens Corona een creatieve namiddag in de klasbubbel. 
5de lj. fietstocht Fort van Merksem. 


