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Op tweede kerstdag werd Lea geboren. 
Lea  is het dochtertje  van Nina en Jef en de kleine zus van Lasse (K2) .  
Wij wensen hen van harte proficiat ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straks vieren we alweer een nieuw jaar, na een onverwacht bijzonder en bijzonder moeilijk 
2020. De kerstvakantie vormt dan ook een deugddoende rustperiode om de overgang naar het 
nieuwe trimester te maken. We hopen, samen met jullie, dat we er snel weer een “gewoon” 
jaar van mogen maken.  
Geniet van de overgang naar een nieuw jaar in je bubbel. Maak er een fijn en veilig Eindejaar 
van!  
 

 

Maandplanning :  
 
Maandag 4 januari   2021 
Start van een nieuw trimester  
 
Donderdag 7 januari   2021 
nazicht van de brandveiligheid (drukknoppen, noodverlichting, alarm, … )  
Er wordt ook een evacuatieoefening georganiseerd voor onze leerlingen.  
 
Vrijdag 8 januari 2021 
Juf Nancy navorming Godsdienst ( online ) van 9.00- 10.30  
 
Woensdag 13 januari 2021  
Kennismakingsdag voor nieuwe kleuters.  
Ken je iemand die graag een kijkje neemt in onze school ? Eerst een afspraak maken via mail 
of telefonisch en dan spreken we een tijdstip af om jullie te ontvangen.  

http://www.denhulst.be/


 

Donderdag 14  januari 2021 
Keuring door de brandweer .  
 
Donderdag 21  januari 2021 
Kernteam begrijpend lezen ( = juf Nancy, juf Lesley , juf Els en/of juf Lieve) 
Hele dag navorming ( online)  
 
vrijdag 22  januari 2021 
13.15 – 16.00 : juf Lyssia navorming begrijpend lezen ( online)  
 
Dinsdag 26 januari 2021 
Juf Ingrid navorming Godsdienst ( online ) van 9.00- 10.30  
 
Vrijdag 29 januari 2021 
Meester Jeroen netwerkdag  
Rapporten  
 

 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  

 
- Update corona: verplichte quarantaine na verblijf in rode zone 

 
Wat met leerlingen die terugkeren?   

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden 

beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone 

laten testen. 

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief 

testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede 

test stopt de quarantaine. 

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode zullen wij als school leerlingen weigeren. Het zou een 

gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten. 

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn, zullen we afstandsonderwijs organiseren.  
 
 

- Zwemmen is nog steeds uitgesteld o.w.v. Corona.  Na de krokusvakantie bekijken we 
de situatie opnieuw.  

 

- Neem  af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 

 

http://www.denhulst.be/


 

 
 
 

- TROOPER  
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.  

 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 


