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Oorlog op school?
Je kan dromen in de klas. Uiteindelijk blijf je toch met je klaslokaal deel uitmaken van de grote
wereld. Dat kan vragen opleveren. Wat antwoord je dan als op die manier de oorlog erg
dichtbij komt?
Eerst en vooral willen we hier nog eens herhalen - het kan niet anders dan dat jullie het al
gehoord hebben - sinds 7 maart zitten Anastasiia en Marko bij ons op school. Ze spreken nog
geen Nederlands. Wij nog geen Oekraïens. Wat we willen is dat ze zich veilig en thuis voelen,
dat ze in een warme gemeenschap welkom zijn.

Spreken over de oorlog?
In de klas, of thuis, kan het niet anders of de actualiteit zal ter sprake komen. Wat doen we
best? Wat vermijden we liever? Enkele tips voor ons allen.
Een goed vertrekpunt is zeker de kinderen hun vragen laten stellen. Wat willen ze juist weten?
Dat verschilt natuurlijk erg naargelang de leeftijd. Overdonder ze niet met wat ze nog niet
bezighoudt: daarom is het dubbel belangrijk om ze eerst aan het woord te laten.
Zelf zo goed en juist mogelijk op de hoogte zijn, is een voorwaarde. Vertel feiten en grote
lijnen. Zoek geen sensatie. Er gebeuren gruwelijke dingen en je kan zeker zeggen dat het heel
erg is. We helpen niet door schrik te bezorgen. Nuanceer: ook in Rusland is er veel moedig
protest. Zeg dus niet dat "alle" Russen dezelfde daden begaan. Voor wat je niet weet, verwijs
je naar een ander, of ga je op zoek. Niemand hoeft alles te weten.
Verwijs naar de afstand die er is. Geef realistische hoop. Tijdens de anti-pestweek op school
waren er op de speelplaats onaangenaam veel conflicten. We blijven mensen, groot en klein,
en onze opdracht blijft om tot bij begrip en wijsheid te geraken om problemen op te lossen.
Dat is niet eenvoudig in het klein en zeker niet in het groot. Zeg daarom dat spreken altijd
mogelijk en uiterst belangrijk blijft.

Corona op school
Vanaf 7 maart leven we in code geel. Nogmaals van harte dank: zonder alle voorzichtigheid
die we samen gedragen en gerealiseerd hebben zouden we nog lang niet zo ver zijn.
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Mondmaskers hoeven op school niet meer, bezoekers zijn weer welkom. Het uitgangspunt
blijft veiligheid: ventileren en verluchten blijven we doen, wie ziek is zal toch even thuis
moeten blijven. Afstand houden aan de poort en binnen de school verdient aandacht. Aan
bezoekers vragen we om binnen de school een mondmasker te dragen. Letten we daar samen
op?
Wat heeft dat met een traktatie te maken? Heel veel. Tijdens de hele coronaperiode mochten
alleen voorverpakte traktaties. Omdat dat niet meer moet, roepen we iedereen terug op om
al je baktalenten bot te vieren. Graag zien we opnieuw die heerlijke, zelfgebakken eenvoudige
maar o zo lekkere cake terug verschijnen. Liever terug samen met heel de klas delen dan te
overdrijven met alles en nog wat. De attentie voor de verjaardag telt, en mag zeker weer
gewoon lekker zijn.

Jeugdboekenmaand
Ben jij de held in je dromen? Vertel maar niet in welke avonturen je toch liever de (kleine)
boef speelt. Of beter: wie is jouw held?
"Helden en boeven" is dit jaar het thema van de jeugdboekenmaand. In samenwerking met
de bibliotheek staat er heel wat op het programma. Wat het wordt? Geniet ervan en nog meer
dan anders: lees en maak van lezen een spannend avontuur.

Oudercontacten op school
Nog even en dan is daar het paasrapport. Heerlijk! Nog meer omdat - met enkele veiligheden
die we inbouwen - de oudercontacten opnieuw op school mogelijk zijn. Kan je echt zien wat
je hoort! Een uitnodiging volgt weldra.

Complimentendag
Vorige week woensdag 1/3 was het complimentendag. Maar door de krokusvakantie was er
geen kat op school. Dus staken we als oudercomité de kat maar in de brievenbus. Niet
zomaar een kat, maar een kat met complimenten voor ons top-team van leerkrachten, een
dikke duim voor de kleuters en een complimentenbandje voor de lagere school leerlingen.
Want jullie verdienen dat complimentje!
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333 keer bedankt vanwege het oudercomité
333 is een heerlijk getal om te onthouden: 333 knapzakken en knapzakjes met daarin een
heerlijk ontbijt stonden klaar aan de schoolpoort op zondag 27 februari. De kleuters en
leerlingen van de school lieten hun creativiteit de vrije loop om er ook 333 echt knappe zakken
van te maken.
Wist je dat tal van Brechtse handelaars ervoor zorgden dat jullie geen 333 katten in een zak
kochten? Integendeel, dankzij deze gulle gevers mochten we de knapzakken en knapzakjes
rijkelijk vullen. Broodatelier Meeussen, bakkers Augustyns en Co-Pains zorgden voor
kraakverse pistolets, koffiekoeken, malse sandwiches en verrukkelijke donuts. De ruime keuze
aan beleg is een krachttoer van beenhouwerij Van Ballaert, brasserie De Schandpaal, feestzaal
‘t Molenhof, Frituur ‘t Pleintje, Frituur ‘t Laar, de foodbar Brecht en Carré Confituur. Ook de
verschillende desserts gespot? Naast verse yoghurt van Tuinderij Joosen en fruit van Delhaize,
zat er voor alle kinderen, mama’s en papa’s nog een extra chocolaatje van Leonidas in elke
zak.
Zeker geen kat, maar een feest in een zak! Voor het oudercomité was het alleszins een feest
om al die knapzakken en knapzakjes te mogen vullen op zaterdag. Speciale dank aan feestzaal
‘t Molenhof die voor een extra koelwagen zorgde. Zo bleef al dat lekkers heerlijk vers voor de
grote dag op zondag. Vele handen maken licht werk, is hier zeker op zijn plaats. We hebben
de zakken met heel veel plezier gevuld en met veel trots via de drive-in aangeboden. Misschien
heeft u het wel geproefd? Hopelijk zijn jullie er volgend jaar opnieuw bij. We maken vol goede
hoop een afspraak op school om dit festijn live te beleven. Steekt corona opnieuw de kop op?
Niet getreurd, dan openen we opnieuw gezwind onze drive-in.
333 blijft een mooi getal. Willen we dit in 2023 op z’n minst evenaren? Bedankt alvast!

Een paar dingetjes om niet te vergeten door het oudercomité
Je kan nog tot 11/3 paaseieren van topkwaliteit bestellen. Bij voorkeur via het
ouderplatform, maar als je die link even niet vindt: geen probleem, stuur ons een mailtje
(oc_desleutelbloem@hotmail.com)
We zijn actief op Facebook (https://www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht) en op
Instagram (https://www.instagram.com/ocdesleutelbloem/).
En, je kan ons steunen op Trooper (www.trooper.be/ocdesleutelbloem)

