
Het voltallige team van lagere school De Lieve wenst iedereen een fijn 2022 toe!  Hopelijk brengt het 
nieuwe jaar ons alles wat 2021 ons vergat te brengen…

Helaas kunnen we het nieuwe jaar niet starten zonder even in te zoomen op enkele veel gestelde vragen.   Een zo duidelijk mogelijk 
antwoord op deze vragen vindt u hieronder.  Indien er specifieke situaties zijn waar je toch onduidelijkheid ervaart, neem gerust 
even contact op!

‘Indien kinderen onder 12 jaar blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, volgen ze de regels zoals die van 
toepassing zijn voor de volwassenen waarbij ze verblijven?  Bij een verschillende vaccinatiestatus tussen de volwassenen, wordt 
rekening gehouden met de minst gevaccineerde. Indien het kind minder dan 5 maanden geleden een besmetting doorgemaakt heeft, 
wordt het kind vrijgesteld van quarantaine, ongeacht de vaccinatiestatus van de volwassenen die in hetzelfde huishouden wonen. 
Kinderen die bij buitenschoolse activiteiten blootgesteld worden aan een besmetting, worden beschouwd als laagrisicocontact en 
gaan niet in quarantaine en worden enkel getest bij mogelijke symptomen’ (bron: katholiek onderwijs Vlaanderen).

Rond de schoolcontext:
Indien de leerkracht van een klas besmet geraakt en er contact was met de kinderen, is het het CLB dat bepaalt in welke mate 
kinderen hoog of laag risico worden ingeschaald.  Als er in een klas 4 besmettingen worden vastgesteld bij de kinderen (die effect 
kunnen hebben op de andere kinderen van de klas!) wordt de klas preventief 5 dagen gesloten.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om toezicht te houden op 
het kruispunt van de Schoolstraat vanaf 
april.  Ken je iemand die op zoek is naar 
iets dergelijks, breng hem/haar gerust in 
contact met ons!  Vooropleidingen zijn 
niet vereist!

Ons jaarthema ‘spelen hand in hand, 
samen een sterke band’  draait opnieuw 
op volle toeren!  Tot eind januari 
proberen de kinderen een tweede ‘fata 
morganaster’ te behalen door diverse 
leuke sporten te spelen op het 
sportveldje.



14 jan: rapport 2
18 jan: bezoek 6e leerjaar middelbare school
21 jan: bezoek academie Eeklo 1A / uitstap technopolis 6e leerjaar
28 jan: bezoek academie Eeklo 1B
31 jan: mediarapport / poëzieweek
1 feb: schoolraad
4 feb: bezoek academie Eeklo 1C
7 feb: week tegen pesten
13 feb: valentijnsontbijten!
17 feb: dikke truiendag
21 feb: week van rapport 3 en oudercontacten (6e lj: oudercontact maart)
22 feb: toneel 1e/2e leerjaar
24 feb: groot spel ‘antipestdag’
25 feb: carnavalsfeest
28 feb-4 maart: krokusvakantie

We kunnen wel wat extra hulp gebruiken 
bij de verzorging van onze diertjes tijdens 
weekends en vakanties.  Ken je iemand 
die graag dieren verzorgt en deze taak wil 
opnemen, laat gerust iets weten!

Helaas kunnen we onze jaarlijkse pasta- en kaasavond opnieuw niet 
laten doorgaan, wat we erg betreuren.  Het is niet alleen een 
moment om centjes te verzamelen, het is ook een gezellig 
samenzijn…  We kunnen alleen maar hopen dat we volgend jaar 
rond deze tijd beter nieuws kunnen brengen…

MAAR…

Vanzelfsprekend blijven we ook niet bij de pakken zitten en 
organiseren we ook dit jaar de Valentijnsontbijten op zondag 13 
februari.  De uitnodigingen zijn onderweg, maar wie niet kan 
wachten om nu al in te schrijven, hier vind je alvast opnieuw de link:
https://forms.gle/6ouxNpR8nuQ5HFud8

De link staat ook op onze site www.delieve.be!  Er kan afgehaald 
worden of we brengen het ontbijt aan huis (meerkost €5).  De 
opbrengst vloeit, zoals steeds, meteen terug naar de werking voor 
de kinderen.  Vorig jaar werd de opbrengst gebruikt voor de 
verfraaiing van de tuin en de speelplaats.  Dit jaar sparen we voor 
zitbanken in de tuin (dit was een idee van de kinderraad).  

De kinderen van de kinderraad komen 
geregeld (digitaal) samen om mee te helpen 
de school beter te maken.  Ze werken 
momenteel een groot spel uit dat de hele 
school zal spelen in het kader van ons 
jaarthema én de week tegen pesten.  Zo 
zijn ze ook een beetje juf en meester op 
school!  We wensen hen veel succes bij de 
uitwerking!

https://forms.gle/6ouxNpR8nuQ5HFud8
http://www.delieve.be/

