
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 kalender januari 2021 

 scholen Ingooigem  

 vrij 1 kerstvakantie 
“Gelukkig Nieuwjaar!” 

za 16  

za 2 kerstvakantie zo 17  

zo 3 kerstvakantie ma 18 4+5+6: rots en water 

   ma 4 Welkom, nieuwe peuters! 
4+5+6: geen studie 

di 19 zwemmen 

di 5 zwemmen 
4+5+6: bib 
 

woe 20 Julesklas: zwemmen 
2+3: bib 

woe 6  do 21  

do 7  vrij 22 wenmoment nieuwe peuters op 
afspraak  

vrij 8  
Meesklas: bib 

za 23  

za 9  zo 24  

zo 10  ma 25  
 

ma 11 2+3: Rots & Water di 26  

di 12 1: bib woe 27  

woe 13  do 28 gedichtendag 

do 14  vrij 29  

vrij 15  za 30  

  zo 31  



 
 

 
Beste ouder(s)  
De laatste schooldag van 2020 is een feit. 
Dat het een jaar om “U” tegen te zeggen is, staat niet in twijfel. 
We wensen u allen het beste toe en duimen op een goede gezondheid voor jullie allemaal! 
 

 
Dankzij jullie steun komt er heel wat nieuws in de school in beeld: 
de aangepaste peutertafel zal in januari aankomen. Dan kunnen de kleinsten comfortabel 
eten alvorens ze al dan niet een dutje doen in de slaapklas bij juf Heidi. 
De spelotheek bij de kinderen van het lager werd voorzien van nieuw spelmateriaal. 
En.. omdat lezen belangrijk is, hebben we via een actie onze klasbib kunnen uitbreiden. 
Sharing is caring: elk kind krijgt een boek mee naar huis. We zien dit boek wel  graag terug 
na de vakantie en hopen dat uw kind er veel plezier aan beleefde. 

 
 

 
Omdat wij willen inzetten op veiligheid, is er een extra oversteek om 16u aan het kruispunt 
van het Hoogveld en de St.-Antoniusstraat.  
 
 
 
 

 
 

nieuwsbrief januari 2021 

Terugblik op pannenkoekenactie 

Fietsoversteek in de St.-Antoniusstraat 



 

 
Ook al is het nu nog koffiedik kijken over het wat en hoe, we willen in het weekend van 21 
maart van ons laten horen. 
Hou deze datum al vrij, jullie horen nog van ons! 
 

 
We willen de kinderen een vrije en blije vakantie wensen. We beseffen dat deze vakantie nu 
ook anders zal verlopen als vroeger. Daarom zorgen we dat er vrijblijvend oefeningen op 
Bingel staan voor de leerlingen van het lager.  
 
 

 
Met de corona-intrede merken we dat de digitale wereld van 
de kinderen ook erg verruimd is. 
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om 
erover te waken dat kinderen juist omgaan met elkaar.  
Hou de activiteiten van uw kind in het oog en ga geregeld in 
gesprek.  

We merken dat de TikTok-rage soms meer kwaad dan goed doet in onbewaakte momenten. 
Wie interesse heeft, kan hiervoor info vinden op https://www.veiligonline.be/ 
 
 
 

 
Ben je benieuwd wat er allemaal te beleven valt? Op de site www.scholeningooigem.be   is 
er een link naar ons fotoalbum bij het tabblad beeldmateriaal. Alle klassen posten er foto’s 
van wat ze allemaal beleven. 
klik hier 
 
 

 
Elke ouder zal een mail ontvangen met een PowerPoint in bijlage. Daar kan u de stand van 
zaken volgen. We nodigen u graag uit om reacties te posten op visie@scholeningooigem.be 
We zijn alvast trots op de instroom van peuters: er melden zich gezinnen aan die bewust 
voor onze scholen kiezen. Maak al wie geïnteresseerd is warm voor een bezoekje (op 
afspraak). Dit kan voor peuters ook op het wenmoment van 22 januari. 
 
 
 
 
 
 

Schoolfeest: zondag 21 maart 

Vakantiewerk? 

Online contact 

Foto’s op de site 

Visie-ontwikkeling: waar staan we en hoe gaan we verder? 

https://www.veiligonline.be/
http://www.scholeningooigem.be/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11-mVJsI68X6l4g0XIG8qxvqKdqESmxTX
mailto:visie@scholeningooigem.be


 
Lieve ouders,  het eerste trimester van dit schooljaar zit er alweer op.  Terug geen 
gemakkelijke maanden voor zowel directie, leerkrachten, ander schoolpersoneel, leerlingen 
en ouders.  Maar samen zijn we hierdoor geraakt en dit zal de komende maanden zeker en 
vast ook lukken!  Daarom wilden we onze school verwennen en dit trimester ‘warm’ afsluiten 
door met ons oudercomité te trakteren met oliebollen.  We hopen dat iedereen het lekker 
vond en toch met een warm gevoel de ongewone-kerstvakantie kan starten. 
Wat wij de rest van het schooljaar gaan organiseren, blijft voor ons ook nog beetje 
afwachten, we zullen week na week de maatregelen moeten afwachten. Maar sowieso 
blijven we er paraat staan voor onze school en hopen we dat er dit schooljaar toch nog iets 
kan georganiseerd worden waarbij we de andere ouders ontmoeten! We bekijken hoe we  
21 maart vorm zullen geven. 
Wie leuke en minder leuke opmerkingen of ideetjes heeft, mag dit gerust laten weten.  
Al onze leden luisteren hier graag naar of een mailtje naar yvegemsoudercomite@gmail.com 
is altijd welkom.  
Verder wensen we jullie een deugddoende vakantie en gezellige feestdagen! 
Vriendelijke groeten, 
Wouter, Loes, Sofie, Nancy, Cindy, Dempsey, Verena, Lieve, Brenda, Bram, Christophe, 
Nathalie, Lies, Heleen en Petra 
 
 
 

 
In deze periode bezoeken de klassen normaal altijd het WZC de Wielant om kerstliederen te 
zingen en een nieuwjaarsbrief te overhandigen. 
Dit mag nu niet. 
Maar we laten toch van ons horen om alle bewoners en personeel te steunen in deze tijden! 
Elke bewoner krijgt een versierd kaartje of een tekening van de leerlingen, met een kaarsje 
erbij. De oudste kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar maakten daarvoor een 
wandeling naar het WZC om de post in de postbak achter te laten. Op die manier is er een 
overgangsactiviteit georganiseerd tussen derde kleuter en eerste leerjaar: veilig en buiten. 
Veel moed aan jullie allen! 

 
 

 
Kennen jullie Verriestje al? 
Dit is de mascotte van de P. Verrieststraat.  
Hij wenst ons allen een gezond Nieuwjaar toe! 
 
  
 

 

Bedankt voor alle steun van ons YOC! Ook de Sint zei dat ze heel erg bedankt 
waren voor hun hulp! 
Lees hier het berichtje van ons YOC (Yvegems OuderComité): 

Licht in het donker bij de buren van WZC 

De beste wensen! 


