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FIJNE FEESTEN! 

Beste ouders 

Het eerste trimester van dit schooljaar 
zit erop. Corona was aanwezig, maar 
desondanks konden onze kinderen 
heel wat leren in De Kastanje.  

Op het rapport zie je dat we meer dan 
taal en wiskunde leren op school. Het 
Kastanjeteam brengt elke dag het 
nieuwe leerplan Zin in Leren, Zin in 
Leven in de praktijk. We werken aan 
persoonsgebonden en 
cultuurgebonden ontwikkelvelden. Je 
ziet ze hier uitgebeeld in twee cirkels.  

We wensen jullie allemaal een fijne en 
deugddoende vakantie.  

Hou het klein, ook tijdens de feesten. 
Alle kinderen willen graag naar school. 
Hoe beter we samen ons best doen om 
corona te verslaan, hoe groter de kans 
dat we alle kinderen in de klas mogen 
verwelkomen in het tweede trimester. Dankjewel voor al jullie inspanningen! 

Namens het Kastanjeteam 

Veroniek 

WELKOM TERUG! 

Juf Katrien startte terug op 17/12/2020. Dankjewel juf Jana om juf Katrien te vervangen. 
  
Juf Sibylle gaat terug halftijds aan de slag vanaf 4 januari. Juf Sibylle geeft op maandag- en 
dinsdagvoormiddag les aan het 2de leerjaar. Op donderdag geeft ze les aan de volledige 1ste graad. Op 
de andere momenten geeft juf Lien les aan de bosmuizenklas. 

Juf Elise vervangt juf Sibylle in de 3de graad. Juf Elise geeft op maandag-, dinsdag- en 
woensdagvoormiddag (tot 11u25) les aan het 5de leerjaar en op vrijdag (tot 13u55) les aan de volledige 
3de graad. Op de andere momenten staat meester Stef voor de hertenklas. 



CORONA IN HET TWEEDE TRIMESTER 

HUIDIGE MAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT  

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts 
beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot en met vrijdag 15 
januari 2021 (informatie van 14/12/2020). 

Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs na de kerstvakantie tot nader order in 
pandemiefase oranje; volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs in fase rood - die laatste met 
inachtneming van de recente verfijningen. 
 

WAAROM IS EEN VERLENGING VAN CODE ORANJE NODIG? 

CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar bronnen vooral buiten de school liggen. 
Als besmettingen in de brede maatschappij nog talrijk zijn, raken onvermijdelijk ook personeelsleden 
en leerlingen besmet. 

Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is volgens virologen een verlenging 
van de huidige maatregelen in onderwijs nodig, ook na de 14-daagse time-outperiode die de 
kerstvakantie met zich meebrengt.  

Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe dan ook is het cruciaal dat 
we tijdens de vakantie met z’n allen de regels volhouden.  
 

DRIEDAAGSE VAN DE TWEEDE GRAAD  

Meerdaagse uitstappen organiseren is alvast tot aan de krokusvakantie niet toegestaan. Voorlopig kan 
de driedaagse voor de tweede graad dus niet doorgaan.  
 

DE KASTANJE, SAMEN TEGEN CORONA 

Het hele team zet zich in om ons onderwijs te organiseren binnen de bestaande coronamaatregelen. 
Dankjewel voor de inzet van iedereen: kinderen, ouders, leerkrachten, schoolmedewerkers, ... 

- Een mondmasker dragen aan de schoolpoort en afstand houden 
- De handen ontsmetten bij het binnen komen van de school en de klas 
- Eten in klasbubbels 
- Aandacht besteden aan de geldende coronamaatregelen bij alles wat we organiseren 
- Enkel essentiële derden toelaten op school 
- Digitale oudercontacten 
- Digitale personeelsvergaderingen 
- Voldoende ventileren 
- … 

 



VERKEERSVELIGHEID IN DE SCHOOLOMGEVING 

 

Vorig schooljaar (februari 2020) was er overleg tussen de 
school, de verkeersopzichters, de politie en de stad i.v.m. het 
veiliger maken van de schoolomgeving van onze beide 
vestigingen. Dit schooljaar zie je daarvan stap voor stap het 
resultaat.  

KROMBEKE 
Er is een fietssuggestiestrook aangebracht. Zone 30 wordt 
gemarkeerd op de baan. Elektronische borden met snelheidsaanduiding staan 
op de planning.  
 

PROVEN 
Octopuspalen voor in de Obterrestraat wachten nog op de 
goedkeuring Agentschap Wegen en Verkeer. Er wordt gekeken 
voor een alternatief voor elektronische borden gezien deze weg 
een gewestweg is. 

Schoolstraten zorgen voor gezondere kinderen. Het was de 
voorbije weken in de media. Vorig schooljaar testten we een korte 
periode de schoolstraat uit. Vanaf 4 januari krijgen we een 
schoolstraat bij De Kastanje. Dit is principieel goedgekeurd door het 
college van Burgemeester en Schepenen. Op 21/12 volgt de 
goedkeuring door de gemeenteraad. Op het einde van het tweede 
trimester volgt een evaluatie. 

Bij het begin en op het einde van een schooldag wordt een hekken 
met ‘schoolstraat’ geplaatst net voor de eerste parking bij de 
school. Enkel voetgangers en fietsers kunnen verder. Auto’s 
moeten geparkeerd worden rond de kerk.  

De straat voor de school is een schoolstraat: 

 elke ochtend: 8u10-8u40 
 Ma-di-do 15u40-16u10 
 Woe 11u40-12u10 
 Vr 14u50-15u20 

Gelieve dit ook door te geven aan grootouders of anderen die jullie kinderen brengen of ophalen.  
Dankjewel voor jullie medewerking. Samen gaan we voor een veilige schoolomgeving! 

KALENDER 2DE TRIMESTER 

Je vindt de  meest recente kalender op onze website dekastanje.kbrp.be Alle activiteiten zijn uiteraard 
onder voorbehoud. We wachten de evolutie van de pandemie af.  Op de website vind je ook heel wat 
sfeerbeelden van het voorbije trimester. Geniet ervan.

Regelmatig houden we 
fluoflitscontroles! Heb 

je je fluojasje aan? 

 

https://www.octopusplan.info/nieuws/2020/12/schoolstraten-zijn-trendsetter-voor-een-gezondere-woonomgeving/?utm_source=OCTOPUS+-+NIEUWSBRIEF&utm_campaign=fb8dfc1cd0-NB+OCT+27+oktober_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_08575f3465-fb8dfc1cd0-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28NB+OCT+27+oktober_COPY_01%29
dekastanje.kbrp.be


HET KASTANJETEAM 
WENST GROOT & KLEIN 

FIJNE, GEZELLIGE EN WARME FEESTDAGEN. 
HOU HET KLEIN, MAAK HET GEZELLIG! 


