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Tielt, 21/01/2022 
 

Weeknieuws 24/01/2022 – 30/01/2022 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vindt u het weeknieuws van 24/01/2022 t.e.m. 30/01/2022. Ik roep alle ouders op onderstaande informatie 
grondig door te nemen en, waar nodig, gevolg te geven aan bepaalde zaken/oproepen. 

 

Weeknieuws kleuter en lager 

● Covid-19. 

o Waar vinden we de recentste updates? 
Alle recentste corona-updates vindt u op onze website bij het weeknieuws: https://despringplank-
tielt.be/weeknieuws/  

o Wat als mijn kind symptomen vertoont? 
We vragen met aandrang om, in het geval uw kind symptomen vertoont die verwant kunnen zijn aan 
een besmetting, het niet naar school te laten komen en steeds de huisarts te contacteren. Houd ons 
steeds op de hoogte van de situatie, zodat wij als school vlug kunnen schakelen indien dit nodig is. 

o Oproep zelftesten op zondag. 
Onze school heeft voorlopig één klas moeten sluiten. We duimen opdat er geen klassen meer bijkomen. 
Om deze reden vragen we aan alle ouders om, in de mate van het mogelijke, bij hun kinderen op 
zondagavond een zelftest af te nemen. Op deze manier kunnen we hopelijk vermijden dat er besmette 
kinderen naar school komen, waardoor het virus als een lopend vuurtje rondgaat.  
Alvast dank hiervoor! 

o Vaccinatie van uw kind via de school: eerste prik op 26/01/2022. 
Een aantal ouders tekenden in om hun kind via school te laten vaccineren. Aanstaande woensdag 
26/01/2022 zullen deze kinderen hun eerste prikje krijgen. 

● Grootoudernamiddag van 10/02/2022 
Op 10/02/2022 stond een grootoudernamiddag gepland die, in de huidige omstandigheden, niet mag doorgaan. 
Zoals bij andere zaken die we noodgedwongen moesten afgelasten, is ook hier uitstel geen afstel. We vragen alle 
grootouders om 21/04/2022 vrij te houden in hun agenda. Afhankelijk van wat de richtlijnen omtrent Covid-19 ons 
dan toelaten, organiseren we dan de grootoudernamiddag of bieden we een alternatief aan. Eén ding is zeker: we 
organiseren die dag zeker een activiteit met de grootouders!  
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● Winst klaaskoekenverkoop. 
We bedanken alle ouders en kinderen die hard hun best deden om klaaskoeken te verkopen. De winst bedraagt 
ruim € 800. Deze winst gaat deels naar de GWP en deels naar de algemene schoolwerking. 

● Wijziging mailadressen. 
Wij streven naar continue verbetering van onze schoolorganisatie. Omwille van deze reden zijn onze 
klasmailadressen gewijzigd. Aangezien we continu spreken over K1, K2, K3, L1, L2, L3, L4, L5 en L6 hebben we ons 
hierop gebaseerd om nieuwe mailadressen in te voeren. Alle wijzigingen in onderstaand overzicht. 

Oude klasmail Nieuwe klasmail 
Welke leerkracht beheert de 

klasmail? 
Kleuter1@despringplank-tielt.be K1@despringplank-tielt.be Juf Sofie 
Kleuter2@despringplank-tielt.be K2@despringplank-tielt.be Juf Daisy 
Kleuter3@despringplank-tielt.be K3@despringplank-tielt.be Juf Charlotte 
Klas1@despringplank-tielt.be L1@despringplank-tielt.be Juf Ann & juf Audrey 
Klas2@despringplank-tielt.be L2@despringplank-tielt.be Juf Michelle 
Klas3@despringplank-tielt.be L3@despringplank-tielt.be Juf Sylke 
Klas4@despringplank-tielt.be L4@despringplank-tielt.be Meester Thomas & Juf Laura 
Klas5@despringplank-tielt.be L5@despringplank-tielt.be Juf Nathalie & juf Laura 
Klas6@despringplank-tielt.be L6@despringplank-tielt.be Juf Adinda & juf Laura 

De oude mailadressen blijven voorlopig nog actief, maar verdwijnen met ingang van schooljaar 2022 – 2023.  
De andere mailadressen blijven behouden. 

● Oproep vriendenkring. 
Wij wijzen alle ouders graag op de brief “Oproep vriendenkring” die vandaag met alle kinderen werd meegegeven. 
 

Weeknieuws voor de kleuterafdeling 

● Openklasdag kleuterafdeling. 
De openklasdag van de kleuterafdeling wordt, gezien de huidige omstandigheden, verplaatst van 5/02/2022 naar 
12/03/2022. Hou alvast deze datum vrij, indien u broertjes of zusjes wenst in te schrijven. Indien u ouders kent die 
met onze school willen kennismaken, mag u hen meedelen dat we hen die dag graag begroeten in onze 
kleuterafdeling. 

Weeknieuws voor de lagere afdeling 

● Geen specifiek nieuws. 
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Diverse info 

Wij worden als school vaak gecontacteerd door diverse organisaties, met de vraag om informatie te bezorgen aan de 
kinderen en/of ouders. Als deze zaken relevant zijn, spelen we dit graag aan jullie door. U vindt dergelijke zaken terug 
in dit luikje van het weeknieuws. 

• ‘Little Ball Village’ richt sportkampen voor kleuters in. 
• Theaterstuk ‘Sneeuwwitje’ in CC Gildhof. 

 

Voor verdere info staan ons team en ikzelf steeds ter uwer beschikking. 

 

 

Samen sterk! 

 

 

 

 
Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 
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