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Code oranje voor het onderwijs 
Maandag starten we als school in code oranje. De belangrijkste verandering is er voor de kinderen. 
Ze moeten vanaf maandag geen mondmasker meer op school dragen. Voor de leerkrachten 
verandert er niets. Ze blijven mondmaskers dragen. 
Ook externen die op school komen, moeten een mondmasker dragen. 
Verder blijven de meeste regels onveranderd : zoveel mogelijk ventileren, liefst geen klasgroepen 
mengen, inzetten op handhygiëne en thuis blijven als je ziek bent. 
 
Er mogen wel terug fysieke oudercontacten doorgaan na de schooluren. 
Voor de lagere school zullen deze doorgaan op woensdag 30 maart. De kinderen van de lagere 
school krijgen op maandag 28 maart immers hun rapport. 
Na de krokusvakantie zal u hier meer info over ontvangen. 
 
 

Afwezigheid directeur Stef Lambrechts 
Wegens een langdurige afwezigheid van onze algemeen directeur Stef Lambrechts, neemt Ans 
Simons tijdelijk een deel van zijn taken over. Hierdoor zal Manon Oranje een deel van de taak van 
zorgcoördinator overnemen van juf Ans. Wilt u bepaalde zaken over uw kind bespreken, neem dan 
in de eerste plaats contact op met de klasleerkracht.  
 
 

Nieuwe telefoonnummers 
Sinds enkele weken hebben alle gemeentelijke diensten, waaronder ook de gemeentescholen van 
Brecht nieuwe telefoonnummers gekregen.  
Hierbij nog eens het nieuwe telefoonnummer van De Schakel : 03/203.22.76 
 
 

Inschrijvingen 2022-2023 
Voor de kinderen die geboren zijn in geboortejaar 2020 zijn er nog enkele plaatsen vrij . Wenst u 
hier meer info over, dan kan u steeds contact opnemen met de school. 
 
 

Nieuws vanuit het oudercomité 
Ondertussen hebben we als school al verschillende ouders die zich gemeld hebben om 
helpende hand te zijn bij activiteiten. De financiële regeling willen Kim Aerts (mama van Merel 
K2 en Lars L2) en Sanne Verheyen (mama van Lowe K0) dit jaar van Davy Matthys, Ann Kegels 
en Sofie Gysbrechts overnemen. 
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Daar zijn we als school heel blij mee, omdat op deze manier o.a. de betalingen rond het gratis 
fruit op woensdag voor de kinderen of eens een extra culturele uitstap voor de kinderen 
gewoon kunnen blijven doorgaan. Dus bij deze heel erg bedankt aan Kim en Sanne om deze 
taak op jullie te nemen.  En Ann, Sofie en Davy nog eens een dikke merci om deze taak de 
afgelopen jaren op jullie te nemen. 
 
Moest je zelf nog interesse hebben om lid te worden van het oudercomité , laat het dan zeker 
aan de klasleerkracht van je kind weten. Door corona mochten er veel activiteiten niet 
doorgaan, maar langzaam aan hopen we dat er toch terug iets meer mag. We plannen 
binnenkort zeker een moment om iedereen die interesse heeft eens uit te nodigen op een 
info-moment nu het terug fysiek mag. Zo gauw er een datum is, delen we deze zeker mee. 
 
 

Mos (milieu op school) 
In De Schakel kan je terecht om je lege inktcartridges van printers én lege batterijen te 
deponeren. De verzameldozen staan in de inkomhal aan de refter van de lagere school en 
achter de poppenkast in de kleuterschool. 
 
 

Samen zorgen we voor een schoner milieu! 

 
Recycleren en hergebruiken! 

 
 
Vanaf nu verzamelen we op school terug dopjes in om mee te sparen voor de aankoop en 
begeleiding van een blindengeleidehond. 
Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze 
plastic dopjes verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en 
begeleiding van een puppy. 
Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg nodig. Het zou fijn zijn als we op deze manier 
een klein steentje kunnen bijdragen.  
Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in 
een grote ton op school. 
Bedankt alvast ! 
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Carnaval in de school 
We vieren carnaval op vrijdag 25 februari 2022. Onze kinderen kunnen van ’s morgens 
verkleed naar school komen. U hoeft niet speciaal verkleedkledij te gaan kopen. Heeft u 
geen kledij, laat het dan aan de klasleerkracht weten en ze zullen voor een outfit voor uw 
kind zorgen. Gelieve de jongste kleuters kledij uit 2 delen te voorzien om de 
toiletmomenten vlot te laten verlopen die dag. 
In de loop van de dag krijgen de kinderen een wafel op school. 
De grote stoet met de andere scholen in de namiddag mag dit jaar helaas niet doorgaan ! 
De kleuters houden een carnavalsfeest op school. 
Met de lagere school passeren we in de namiddag wel langs het woonzorgcentrum Sint-
Lenaartshof . Zodat ook zij mee 
kunnen genieten van de carnaval-
sfeer. We denken aan het milieu 
en daarom brengen we geen 
confetti en serpentines mee. 
Uiteraard zijn wapens 
(nepwapens) verboden.   
We hopen er een fijne dag van te 
maken. 
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Helm op : Fluo top 
Onze ganse school doet nog tot aan de krokusvakantie mee aan de actie Helm op, fluo 
top.  
Het doel was om niet alleen zo veel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school 
te laten komen, maar vooral dat kinderen dat goed zichtbaar en goed beschermd deden. 

Afhankelijk van het aantal behaalde stickers, kon uw kind met de stickerkaart enkele 
beloningen verdienen. Meer info vindt u op de stickerkaart die uw kind nog voor de 
vakantie meer naar huis krijgt. 

 

Schrijf-ze-vrij 
Ook dit jaar deden het vierde, vijfde en zesde leerjaar weer mee aan een corona-
proofversie van de schrijf-ze-vrij-actie. Hopelijk blijft deze actie niet zonder gevolg. Vorig 
jaar heeft een persoon die men in China onterecht vast hield, zijn vrijheid terug gekregen 
na de aandacht door Amnesty International.  
 

Samenwerking logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, andere 
professionele externen  
Er zijn in onze school wel wat kinderen die extra ondersteuning krijgen van een 
logopedist, kinesist, ergotherapeut of andere professionele externen. Als school merken 
we dat deze groep van mensen steeds groter wordt, waardoor het voor de 
klasleerkracht niet altijd even gemakkelijk is om met iedereen vlot te communiceren. 
Daarom vragen we aan al deze mensen om kort een heen- en weerschriftje telkens in te 
vullen. Hier kan dan ook de klasleerkracht soms iets inschrijven, zodat uw kind bepaalde 
leerstof niet telkens op een andere manier uitgelegd krijgt. En zo hebben alle partijen: 
ouders, de therapeuten en de school een beter zicht op waar er rond gewerkt wordt. 
Het is de bedoeling dat dit schriftje dagelijks in de boekentas zit. 
 

Gezocht 
We zijn nog op zoek naar grote vloerpuzzels, lege ronde kaasdoosjes en witte isomo-
chips. Moest u deze teveel hebben, dan kan u onze kleuterschool er een groot plezier 
mee doen. U kan deze gewoon met uw kind meegeven en dan komen ze wel op de juiste 
plaats terecht. Bedankt alvast 
 
 
 
 
 
 



   Gemeentelijke Basisscholen Brecht 

   GBS De Schakel  
 

Nieuwsbrief 18 februari 2022 
 

 
 

Belangrijke data: 

 21 feb Auteurslezing L4 

 22 feb Auteurslezing L1 

 23 feb Lagere school: laatste kwartier lezen 

 24 feb Kijkdag K0: 11 u 
Auteurslezing L5 en L6 
Zwemmen L1/2/3: laatste keer 

 25 feb  carnaval 

 26 feb t.e.m.6 
maart 

krokusvakantie 

10 maart Zwemmen voor L4/L5/L6 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 ! 

15 maart Schooltoneel rond pesten voor alle kinderen 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 ! 

17  maart Zwemmen voor L4/L5/L6 

18 maart Lagere school: kangoeroewedstrijd 
Bibbezoek 

21 maart Bibbezoek 

23 maart Lagere school: laatste kwartier lezen 

24 maart Zwemmen voor L4/L5/L6 

25  maart K3: kleutersportdag 

28 maart Lagere school: Rapport 

30 maart Lagere school: oudercontacten op school 

31  maart Kijkdag K0: 11 u 
Zwemmen voor L4/L5/L6 

1 april grapjesdag 

2 t.e.m. 18 
april 

Paasvakantie 

20 april Lagere school: laatste kwartier lezen 

21 april Zwemmen voor L4/L5/L6 

25  april Start verkeersweek 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 ! 

27 april Pedagogische studiedag: geen school ! 

28 april Dubbele zwembeurt voor L4/L5/L6 (laatste keer zwemmen) in de 
voormiddag 

29 april Bibbezoek 
K1 toneel 

7 mei  Schoolfeest (onder voorbehoud) 
 

 
 


