
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur, vrienden van onze school, beste collega’s,  

 
De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 april 2020 beslist de maatregelen voor de 
bestrijding van de verspreiding van het covid-19 virus te handhaven.  

Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen op school geschorst blijven tot en met 
donderdag 30 april. 

Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze school? 

 Onze school blijft ondertussen opvang voorzien voor gezonde kinderen van wie de 
ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefent, kinderen die in een kwetsbare 
thuissituatie zitten of kinderen die anders opgevangen worden door hun grootouders. 
Wij vragen om, in de mate van het mogelijke, kinderen zoveel mogelijk thuis 
te houden rekening houdend met de aanbevelingen van de overheid. 

 Onze school blijft voorzien in voor- en naschoolse opvang (begint ’s morgens om 7u. tot 
het begin van de lessen, en start in de namiddag na de schooluren tot 18.15u.). 

 Op vraag van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt het aanbod van 
afstandsonderwijs aangepast. De klemtoon zal de komende weken liggen op het 
aanbieden van nieuwe leerstof via een vorm van ‘preteaching’. Een les preteaching 
bereidt alle leerlingen voor op belangrijke begrippen die later – wanneer de klassikale 
lessen opnieuw doorgaan – verder zullen uitgediept worden. Onze leerkrachten zijn 
ondertussen volop bezig met de voorbereiding van hun lessen preteaching.  

Met ingang van maandag 20 april voorzien wij diverse activiteiten en/of lessen: zie de tabel 
‘vervangende activiteiten’ op pag. 3. 

Het Vlaams ministerie van Onderwijs heeft ook laten weten dat de Veiligheidsraad geen 
beslissing genomen heeft over een datum wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan 
en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in 
die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Een warme groet en ik hoop jullie allen gezond en wel terug te zien. 

 

Bernadette Van Der Burgt 
Directeur 
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Beste ouder,  

We hadden ons de paasvakantie enigszins anders 
voorgesteld.  Geen uitstapjes, geen familiebezoek, geen 
paaseieren rapen bij oma en opa, geen terrasje met dit 
mooie weer, geen reizen, geen paasontbijt op onze 
school, … 

 

Ik had de inhoud van deze nieuwsbrief ook graag anders 
gezien.  Ik kan jullie de winnaar van onze quiz niet 
meedelen en ik kan jullie ook niet vertellen hoe de 
opkomst was voor ons jaarlijks paasontbijt. 

Het is nu zo!  En samen komen we er wel door.   

Ik hoop dat ieder van jullie in een goede gezondheid 
verkeert en dat jullie kunnen genieten van de gezellige 
momenten samen met jullie gezin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie de ouderraad kent weet dat wij niet 
bij de pakken blijven zitten.   

Van zodra wij weer groen licht krijgen, 
steken we onze koppen opnieuw samen 
om het nodige te organiseren.  De quiz zal 
op een later tijdstip gepland worden.  
Geen schoolfeest, maar er zijn wel andere 
manieren om een beetje geld in het laatje 
te brengen.  Je hoort nog van ons. 

Met onze winst van dit werkjaar willen dan 
graag ons steentje bijdragen tot het 
aanschaffen van nieuw meubilair voor de 
refter. 

Wat ik wel in deze nieuwsbrief kan is een welgemeende 
dank-je-wel zeggen tegen directie en leerkrachten.   
Zij hebben zich de voorbije weken ingezet voor de opvang 
van kinderen wiens ouders werkzaam zijn in de zorg of 
andere essentiële diensten. 
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GOED OM WETEN… 
 
 
 

Vervangende activiteiten vanaf maandag 20 april 2020 

Algemeen De leerkrachten bekijken welke ZILL-doelen zeker nog aan 
bod moeten komen om de ontwikkeling en de schoolloopbaan 
van elk kind optimaal te laten verlopen. Ze bewaken hierbij 
de haalbaarheid van elke individuele leerling. Alle taken, 
online-lessen, verbetersleutels,… worden zowel via e-mail 
verstuurd als op de klasblog geplaatst. 

JKL  Gevarieerde educatieve filmpjes 
 ZOOM-momentjes 
 Ideeën voor toffe activiteiten 

Via de klasblog 

OKL  Opdrachtenbundel 
 Filmpjes waarbij de klaspop de 

kinderen meeneemt in de Corona-
tijd 

 Voorleesmomentjes 

Via e-mail 
Via de klasblog 
 
 
 
Via de klasblog 

1ste tot en met 3de leerjaar  De taken, online-lessen en 
verbetersleutels worden 2 keer per 
week doorgestuurd (op zondag en 
woensdag). 

 Dagplanning 
o 1 les taal of 1 les rekenen via 

een opname (pre-teaching) 
o Elke dag is er een extra taak op 

Bingel, wero of muzo. 
o Voorziene tijd = 1 uur per dag. 

Via de klasblog 

4de leerjaar tot en met 6de 
leerjaar 

 Dagplanning 
o 1 les taal én 1 les rekenen via 

een opname (pre-teaching) 
o Extra gevarieerde opdrachten 

(leergebiedoverschrijdend). 
o Voorziene tijd = 2 uur per dag 

Via de klasblog 

Extra Juf Mieke zal via de klasblogs ideeën voor 
bewegingsmomenten doorsturen. 
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Omwille van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het 
covid-19 virus, werd beslist: 

 
 Het schoolfeest van zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2020 te annuleren. 

 De verkoop van de steunkaarten te laten doorgaan. We zijn volop bezig 
om een extra activiteit te organiseren in de maand oktober 2020. 

 Alle eerste communies en vormsels uit het voorjaar 2020 in onze 
parochie uit te stellen naar volgende data: 

o Eerste communie: zaterdag 19 september 2020 om 10u. 

o Vormsel: zaterdag 26 september 2020 om 14u. 

We geven ook al de data voor 2021:  de eerste communie is op zaterdag 
8 mei  2021 om 14u. Het vormsel is op zaterdag 24 april 2021 om 14u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezin(d) in je kot: corona-kansenplatform om ouders te ondersteunen  
 
In tijden van corona introduceren we ‘GeZin(d) in je kot!’ (https://www.zele.be/gezind-in-je-
kot), een corona-kansenplatform om ouders te ondersteunen. Ouders vinden hier veel 
informatie, tips en advies op maat en tal van leuke leer- en oefenkansen voor kinderen! Op 
deze manier blijven ze zeker en vast goed ‘GeZind in hun kot!’. 
 
In deze periode is ROTZ nog steeds bereikbaar voor gezinnen.  
Is er sprake van een dringende (nood)situatie binnen het gezin? ROTZ is geopend (Markt 45) 
op maandag van 17.30u tot 19.30u en dinsdag van 9.00u tot 12.00u.  
Heb je als ouder een concrete vraag, nood aan een babbel of luisterend oor, of zoek je hulp of 
advies?  
We blijven bereikbaar zowel via mail (info@rotz.be), sociale media (Facebook en Instagram), 
als telefonisch (tussen 9.00u – 17.00u). 

 Gezinsondersteuner: 052 45 98 16  
 Brugfiguur: 052 45 70 52  

Met vriendelijke groeten 
Imke Kint 
ROTZ – Huis van het Kind | 052 45 70 52 |  
info@rotz.be  
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Wil je graag de avonturen van onze klassen mee beleven, surf dan zeker naar de klasblogs. 
 Ballonnenklas en bijenklas: http://bijenballonnenklas.blogspot.be/ 

 Ridderklas en circusklas: http://riddercircusklas.blogspot.be/ 

 Natuurklas: http://natuurklas.blogspot.be/ 

 1ste leerjaar a en b: http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be 

 2de leerjaar a en b: http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/ 

 3de leerjaar a en b: http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/ 

 4de leerjaar a en b: http://heikant4de.blogspot.be/ 

 5de leerjaar a en b: http://heikant5.blogspot.be/ 

 6de leerjaar a en b: http://6azele-heikant.blogspot.be/ 

 
 
 

In L5 werd een airco geplaatst zodat er steeds een 
aangename temperatuur is in het klaslokaal. 

In de voorbije periode werd aan een buitenmuur 
van onze school een canvas geplaatst met hierop 
het nieuwe logo van onze school en onze 
contactgegevens. 

Een blog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig wordt bijgehouden. 
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ONZE SCHOOL IN DE AFGELOPEN MAAND… 
Met ingang van maandag 16 maart 2020 werden de klassikale 
lessen in het onderwijs opgeschort omwille van de bestrijding van 
de verspreiding van het covid-19 virus.  
De afgelopen maand maart waren er maar 10 schooldagen. Om 
die reden is het overzicht ‘Onze school in de afgelopen maand…’ 
heel wat korter dan anders. 

Pyjamadag 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dode hoek  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Op 13 maart had onze jaarlijkse pyjamadag plaats. We 
zagen heel wat leuke pyjama’s. 

Onze leerlingen van het zesde leerjaar kregen op 9 maart een les 
verkeersveiligheid over de dode hoek. Ze leerden hoe zij als kwetsbare 
weggebruiker uit de dode hoek van een wagen moeten wegblijven.  
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 Project Kunstkuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de op-
drachten was 
‘Vorm op verschil-
lende manieren een 
hart’.  

Met hun uitvoering 
wilden de kinderen 
ook dank je zeggen 
aan alle zorg-
verleners en wilden 
ze een teken geven 
dat ze hun klas-
genootjes missen. 

 

 

In februari 2019 dienden wij een voorstel van project in bij ‘Kunstkuur’ 
(https://www.cultuurkuur.be/). Het project kreeg de naam ‘Dol op de wereldbol’.  

Begin mei 2019 kregen we het bericht dat de beoordelingscommissie van Kunstkuur, 
samengesteld uit experten van het culturele en het onderwijsveld, ons project goedkeurden. 

Dankzij dit project, waarvoor we samenwerken met de Gemeentelijke Academie voor 
Beeldende Kunst uit Hamme, zal er een leerkracht van de Academie gedurende 3 
schooljaren 7 uur per week komen lesgeven in onze school en de muzische vorming in de 
klassen komen ondersteunen. Het project ging van start op 1 september 2019.  
In iedere nieuwsbrief informeren wij welke activiteiten er ondernomen werden en aan welke 
leerplandoelstelling er bijgedragen werd. 
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Muziek 
Orkest op onze speelplaats 
(muziekhoek) 

Dankzij onze oproep kregen 
we heel wat potten en 
pannen die aan het hek 
gehangen worden. Ze 
worden gebruikt als muziek-
instrumenten. 

Onze kinderen genieten zo van de 
klankkleur en de grote klankverschillen.  

Binnenkort worden er ook plastieken 
buizen in verschillende diktes en lengtes 
bijgehangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021:	
Eerste	communie : zaterdag 8 mei  2021 om 14u.	
Vormsel: zaterdag 24 april 2021 om 14u. 
 

 

Onze school is één van de 20 winnende scholen uit Oost-Vlaanderen van de fotoactie 
van de Vlaamse Veldloopweek. Als prijs ontvangen we een set frisbees. 
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De juffen van de school hebben niet stilgezeten tijdens de weken dat er er geen klassikale lessen 
meer mochten zijn op school. In een beurtrol hebben zij gezorgd voor de permanentie op school 
(opvang van kinderen), maar hebben ze ook herhalingsoefeningen klaargezet voor de leerlingen.  
Heel wat van onze leerlingen maakten hiervan gebruik. Veel dank aan de juffen voor hun 
inspanningen. We kijken even mee op de schermen van een paar laptops… 
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FAMILIENIEUWS 

Nieuw leven 
 Loïc Auman, zoontje juf Sophie (zwemjuf), geboren op 22 februari 2020. 

Van harte proficiat! 

 
Overlijden 

 Marie ‘Mimi’ De Saeger, oma van Mats Schepens, overleden op 23 maart 
2020. 

 Tamara Sigin, meme en achternicht van Owen Van De Kerckhove, 
achternicht van Skye en Summer Van De Kerckhove en Lander De Gucht, 
overleden op 7 april 2020. 

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij dit overlijden. 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA  
VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
De jaarkalender van het huidige schooljaar kan geraadpleegd worden op onze website onder 
het tabblad ‘activiteitenkalender’ of via onderstaande link: 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.co

m&ctz=Europe%2FBrussels 


