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Ik wens jullie allereerst graag van harte een bijzonder  

                                     ‘Gelukkig nieuwjaar’! 

Hopelijk heeft iedereen voor, tijdens of net na de feestdagen voldoende 
de tijd genomen om even lekker niets te doen, te lanterfanten, te 
lummelen.  Dat kan bijzonder veel deugd doen. 
Een jaarwisseling geeft je het perfecte excuus om strepen te trekken.   
De keuze is dan aan jou om met die lijn iets af te sluiten of er een 
startlijn van te maken van waaruit jij jouw voornemens kan aanvatten.   
Net zoals de lente je de kracht geeft om de garage op te rommelen, of 
wat ruimte te maken in jouw deel van de kleerkast, daagt ook de 
overgang van oud naar nieuw je telkens weer uit om plaats vrij te maken 
voor nieuwe gedachten en enkele heerlijke frisse ideeën.    Durf er dan 
ook dat punt achter te zetten zodat je opnieuw iets buitengewoons kan 
aanvatten!  Dit is immers het geschikte moment om enkele 
betekenisvolle woorden voor jouw nieuwste verhaal uit te kiezen.   
Graaf daarvoor wat dieper en ga bij voorkeur op zoek naar enkele 
warme woorden.  Zij kunnen een bijdrage leveren om dat beetje ‘geluk’, 
dat elkeen zondermeer zal nodig hebben, te helpen infiltreren in de 
complexe samenstelling van de dagelijkse realiteit.   
Ben jij iemand die in woorden als ‘fortuinlijk’ meteen de betekenis, 
zijnde  ‘geluk hebbend’  herkent of laat jij je liever verleiden door het 
woord ‘fortuin’ dat ook andere waarden durft uitdragen?  Jouw keuze zal 
hierbij onvermijdelijk de graad van vergankelijkheid bepalen. 
Als ik uit onze rijkelijk gevulde woordenkast een keuze mag maken, kies 
ik als directeur van onze basisschool, maar ook als vader, bewust voor 
het woord ‘beleven’.   Ik kijk er naar uit om weer van alles mee te 
maken!  Laten we, wat we dit jaar op ons levenspad ook zullen 
tegenkomen, bewust ervaren.  Door de heldere wijze waarop kinderen 
kijken, kunnen zij je hierbij zondermeer het nodige inzicht meegeven.  
Omdat jij en ik hoogstwaarschijnlijk af en toe iets te weinig aandacht 
geven aan wat vanzelfsprekend geworden is, helpen kinderen je zien wat 
voor hen waardevol is. Durf je dus regelmatig eens te laten leiden door 
je kind.  Beleef samen en maak zo bewust mee! 
Genieten komt dan vanzelf! 
 

Jan De Belder 
Directeur  
 



Herhaling belangrijke datumwijziging! 
Omwille van het uitstel van onze musicalweekend wordt ook de datum 
van de FACULTATIEVE VERLOFDAG die we op de maandag 
daaropvolgend, 27 januari ’22, ingepland hadden, verplaatst.   
Op 31 januari blijft de school dus gewoon open en verwachten we elke 
leerling op school. Het is dan een gewone lesdag.  We kondigen de 
nieuwe datum aan in het volgende maandblaadje. 
 

Corona-update: Allereerst een dikke dankjewel aan de personeelsleden 
van onze school die voor de ouders op onze school, die uiteindelijk toch 
in de hoge nood zaten en wegens hun essentiële functies zelf niet in de 
mogelijkheid waren om noodopvang te voorzien, tijd hebben 
vrijgemaakt om voor hen de nodige opvang te voorzien. 
 

Duidelijke Corona-afspraken blijven noodzakelijk:  
We starten in januari met dezelfde strikte maatregelen die van kracht 
waren in december voor de afkoelingsweek.   
De mondmaskerplicht voor kinderen van de lagere school blijft dus van 
kracht.  We willen u echter geruststellen door te vermelden dat jullie 
kinderen daar bijzonder goed mee omgaan.  Laat je niet opdraaien door 
de media want op school loopt dat voor alle leeftijden bijzonder vlot!   
De leerkrachten zorgen dagelijks voor extra mondmaskervrije 
tussendoortjes in de buitenlucht.  
Wie in het buitenland op vakantie is geweest (en dat geldt ook voor onze 
buurlanden) vragen we met aandrang om de bijhorende 
verantwoordelijkheden serieus te nemen. Wij willen bijzonder graag 
voorkomen dat we verplicht worden om klassen te sluiten.  
 

Oproep!  Geef reservemondmaskers mee naar school a.u.b.!  
Steek minstens één extra mondmasker in de boekentas van je kind. 
Kinderen verliezen of bevuilen hun mondmasker soms al te snel. 
Ik zal u geregeld in een mail corona-updates opsturen waarin ik u de 
laatste wijzigingen blijf doorgeven in verband met de coronapandemie 
en de bijhorende maatregelen.   

 

Veiligheid primeert maar wees gerust!  
Ondanks de verplichte aanpassingen en negatieve berichtgevingen gaat 
onze Buntse basisschool volop voor kwalitatief onderwijs!  Wij zorgen 
ervoor dat uw kinderen zo boeiend mogelijk onderwijs blijven ervaren!  
 
 
 



Uw steun aan kansarmen tijdens de warmste week:  
Jullie hebben twee wagens met volle bakken voedings- en 
onderhoudsproducten gevuld.  Ze worden afgezet bij de Eva-werking te 
Ekeren.  Het Eva-team zal er pakketten mee samenstellen voor 
hulpbehoevende gezinnen uit Ekeren. De actie werd dankzij jullie een 
succes!   
 

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 er koude 
maanden aankomen, is het 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 liever 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.   
 

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. Dan telt onze 
minister zijn schaapjes en op die basis bepaalt hij hoeveel middelen en 
personeel hij onze school zal toekennen op 1 september 2022. 
Vanzelfsprekend mag je ook de maanden daarna nog inschrijven.  Alleen 
geeft onze minister hiervoor geen middelen meer. Bij uitzondering als de 
aantallen uitzonderlijk hoog gestegen zijn tegen 1 oktober 2022. 
 
Wil je een kind aanmelden voor het volgende schooljaar 2022-2023 ?  
Dat kan alleen via de website http://meldjeaan.antwerpen.be.  Wilt u 
een broertje of zusje van uw kind of een kind van een personeelslid 
inschrijven voor volgend schooljaar?  U krijgt dan enkel voorrang tijdens 
de ‘Voorrangsperiode’.  Je kan dan aanmelden tussen 25 januari (9.30 
uur) en 10 februari (17 uur), alle andere kinderen tussen 7 maart (9.30 
uur) en 31 maart (17 uur). 

http://meldjeaan.antwerpen.be/


 

 

 

Januari 2022 

1 Z  Gelukkig nieuwjaar!   

2 Z  
3-4-5 MDW Vakantie 

6 D 
  De drie koningen bezoeken de stal! 

7 V  
8/9 Z/Z  
10 M Zwemmen 5de lj..           

11 D Zwemmen voor paarse kleuters juf Lore + 3de leerjaar.   
Online personeelsvergadering Ks en Ls.  
De Nieuwjaarsreceptie wordt uitgesteld. 

12 W Extra sport 2de, 4de en 6de lj.           
13 D  

14 V  

15/16 Z/Z  

17 M Deze week zijn er oudercontacten voor de paarse kleuters. 
18 D MDO 1-2-3-4-5-6 (Kindbespreking zorgteam met CLB)         

Zwemmen voor paarse kleuters Juf Tinne VL + 2de leerjaar. 
Lunchverg. KS.   

19 W Extra sport 1ste, 3de en 5de lj.           Veiligheidsraad     
20 D Bibliotheek 6de lj.                 Lunchvergadering LS.                                                 
21 V  WINTERRAPPORT            

BODS: vergadering met Steunpunt Onderwijs.                  
Dagelijks Bestuur KOBA vzw.       

22/23 Z/Z  

24 M Zwemmen 5de lj..                Netoverschrijdend scholenoverleg Ekeren.     
25 D Zwemmen voor paarse kleuters juf Lore + 1ste leerjaar.  Start online 

aanmeldingsprocedure inschrijving van broers en zussen.                        
Lunchvergadering KS.            

26 W Extra sport 2de, 4de en 6de lj.           

27 D                                                 
28 V  
29/30 Z/Z  

31 M Omwille van het verplaatsen van de musical is dit geen vakantiedag 
meer maar opnieuw een gewone schooldag. 


