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Wist je dat?  (Ja natuurlijk :))

Er versoepelingen zijn in de quarantaine regels in de school?

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste woensdag over
enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op onderwijs én een
gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden:

wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat 7 dagen in isolatie.

Aanpassingen:
● De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas,

verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog
overgegaan worden tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school wegens
overmacht.

● Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen)
naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert.

● De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met
leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde
regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de
school wel door.

● Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar
en beperk fysieke contacten.

Gelieve besmettingen, ziekte, quarantaines en testen van ouders en kinderen zo snel mogelijk door te geven aan
school. Hoe sneller wij het weten, hoe sneller we goed kunnen reageren.

Dit per mail:

Shana: info@freinetcontext.be

Fien: fien.wackenier@detandem.be

Mike: mike.goudeseune@detandem.be

http://www.freinetcontext.be
mailto:info@freinetcontext.be
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:mike.goudeseune@detandem.be


Wist je dat?

Werkgroep fondsen jullie hulp nodig heeft! Voor een
ontbijt festijn in april zijn wij op zoek naar sponsors;

Zoete sponsors gezocht!

De werkgroepen organiseren op zondag 24 april 2022 een ontbijt festijn! Een festijn is feestelijk,
rijkelijk en appetijtelijk … maar kan het ook budgetvriendelijk?

Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Wij zoeken sponsors, véél sponsors!

Spreek vandaag nog jouw contacten aan! Wie ken jij die z’n bedrijf of activiteit wil promoten?
Nog tot en met vrijdag 25/02 hebben we de tijd om sponsors te ronselen, dus aan de slag!

Hoe meer sponsors, hoe rijker het ontbijt!

Er zijn 3 sponsorformules;

FORMULE SMALL: < €50
logo op de uitnodiging, poster en op social media

FORMULE MEDIUM: tussen €50 en €100
logo op uitnodiging, poster en op social media
logo geafficheerd tijdens het ontbijtmoment op digitaal scherm

FORMULE LARGE: vanaf €100
logo op uitnodiging, poster en op social media
logo geafficheerd tijdens het ontbijtmoment op digitaal scherm
inclusief ontbijt voor 2 personen

OF,

misschien heb je iets in natura te geef? Zolang het maar met een houdbaarheidsdatum is langer
dan 24/4.

Je kan met vragen steeds afstemmen met Elise, Nathalie Buyse, Chiara, Lore Martens, Bart
Verlinde of Julie François

of een mailtje naar werkgroep.fondsen@freinetcontext.be

Vraagt jouw sponsor om informatie op mail? Dat kan!

We hebben een infoblad en sponsorovereenkomst opgemaakt die je kan gebruiken.

Bel 050/36.48.18 om verder af te spreken en het word je bezorgd via mail of kom dit gerust
ophalen.

Bij het binnenhalen van een sponsor, gelieve de overeenkomst te bezorgen in het nest.

mailto:werkgroep.fondsen@freinetcontext.be


Wist je dat?
We maandag Fien & Mike in de bloemetjes mochten zetten. Het was dan ook ‘dag van de
directeur’.

Wat zijn we trots als team op hen!



1. Belangrijke data in februari

● 18 februari: forum: indien buiten mogen de ouders weer aansluiten.
● 19 februari: opvang van ouders voor ouders: Cokido: zie uitnodiging in jullie postvakje.
● 24 februari: ouderoverleg #2
● 23 februari: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag vrijdag

12/11/21 die toen niet doorging)

> link om in te schrijven voor de opvang op 23/02: https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9

● 28/02 - 06/03: krokusvakantie

2. Verkeersveiligheidsbevraging

Nog een warme oproep om deze in te vullen, alstublieft. Hoe meer ingevulde enquêtes,
hoe duidelijker het beeld om verkeersonveilige situaties rond onze school aan te pakken

Hierbij bezorgen wij jullie de link naar de schoolroute en de knelpunten-bevraging voor ouders,
leerlingen, leerkrachten, ... In deze online enquête kunnen medewerkers, leerlingen en
(groot-)ouders hun route naar school beschrijven en de verkeersonveilige plaatsen meegeven (de
zogenaamde knelpunten).

Via dit onderzoek willen we de verkeersveiligheid op weg naar school beter begrijpen. Hoe meer
deelnemers, hoe beter onze kennis over de verkeersonveilige situaties!

Vanaf deze week is de enquête toegankelijk via de bijgevoegde link. De bevraging loopt tot en
met zondag 27 februari, dus tot de krokusvakantie.

Deze bevraging duurt maximum tussen de 5 à 10 minuten, a�ankelijk van jullie weg naar school ;-)

Graag een warme oproep om deze enquête in te vullen via onderstaande link:

https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge

3. Webidinsdag: voor ouders, initiatief van GO! ouders:

GO! ouders organiseert elke maand, telkens op een dinsdag, een gratis
webinar voor  ouders: https://go-ouders.be/webidinsdag

>>>>> 8 februari alles rond avontuurlijk spelen

https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9
https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge
https://go-ouders.be/webidinsdag


4. Postvakjes

Gelieve de postvakjes wekelijks te legen. Deze week zit er belangrijke post in betreft opvang in de
vakantie.;

Omdat we weten dat het puzzelen met verlof en opvang vaak een moeilijke en dure opdracht is,
gingen de leefgroepouders op zoek naar een alternatief voor ouders en door ouders. Lees dus
zeker de brief!

Volgende week ontvangen de ouders van de lagere schoolkinderen ook een
brief met uitleg rond het technisch lezen dat afgelopen week afgenomen
werd.

5. Ouders voor ouders

Hebben jullie een vraag, oproep of mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
de rubriek ouders voor ouders, die we vanaf volgende week als puntje zullen noteren.
Wij delen het voor jullie :-)
Alle berichten kunnen gemaild worden naar;
fien.wackenier@detandem.be of chiara.vermeersch@freinetcontext.be

>> bril gevonden op onze school: Van wie zou deze zijn?



6. TritoChange

Op 23 en 24 april 2022 vindt de 2e editie van het TritoChange Multisport Festival plaats. Dit is een
inclusief sportevent waarbij dit jaar de aandacht gevraagd wordt voor kinderarmoede in België.

Hoe werkt het precies?
Je doet je eigen duatlon of triatlon waar je wil.  Je kan fietsen, lopen, zwemmen, … en er is keuze
uit verschillende afstanden. Iedereen kan deelnemen aan dit event: volwassenen, kinderen,
G-sporters, ….

Onze school zou Stichting Pelicano onrechtstreeks kunnen steunen door promotie te maken
voor TritoChange vermits deze organisatie de netto-opbrengst van haar Multisport Festival
schenkt aan Stichting Pelicano. Mogelijks kan dat event interessant zijn voor een groep
leerkrachten die gezamenlijk wil deelnemen of voor bepaalde leerlingen die hetzij individueel,
hetzij in klasverband wensen deel te nemen.

Zoals u kan zien heeft het event een vaste datum, doch een deelname kan zeker ook buiten deze
data, op een tijdstip dat het best uitkomt.

Via onderstaande link vinden jullie de flyer;
Tri to change

7. Brede school

- Naschoolse activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten vinden jullie hieronder.

● Inschrijven kan vanaf zaterdag 29/01 om 12.00u→ ook via de website
● Net als vorig semester zullen ook enkele plaatsen gereserveerd zijn voor leerlingen van

BS Mozaïek.
● Iedereen die inschrijft ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van inschrijving of

mededeling omtrent wachtlijst en/of groep volzet.

https://drive.google.com/file/d/1zsAFUrtZqTm5PVLnQRhx4KaClWd-BkAE/view?usp=sharing


Klik hier voor alle info en inschrijvingen:

● https://freinetcontext.be/sites/context/files/inline-files/Aanbod_FEB-JUN_1.pdf

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWa2TkYW9wEEM7Pk5J-oGM1u7hOo3Dyo
Nbi5FPmmY1zP8zg/viewform

● https://freinetcontext.be/nl/activiteiten

https://freinetcontext.be/sites/context/files/inline-files/Aanbod_FEB-JUN_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWa2TkYW9wEEM7Pk5J-oGM1u7hOo3DyoNbi5FPmmY1zP8zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWa2TkYW9wEEM7Pk5J-oGM1u7hOo3DyoNbi5FPmmY1zP8zg/viewform
https://freinetcontext.be/nl/activiteiten


- Externe initiatieven

Studio Mobile - Digital Moves



Kids Aquatlon

Graag stellen wij onze Kids Aquatlon voor. Een event dat doorgaat op zondag 27 maart in en rond
het Lago zwembad + Jan Breydel site te Brugge.

Het is een sportief evenement waarbij we naast de volwassen atleten ook de kinderen de kans
willen geven om kennis te maken met de sport. Alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen hier aan
deelnemen.

A�ankelijk van de leeftijdscategorie zwemmen en lopen de kinderen een bepaalde afstand.

° 2015 - 2016: 50 m zwemmen + 500 m lopen
° 2013 - 2014: 100 m zwemmen + 750 m lopen
° 2011 - 2012: 150 m zwemmen + 1000 m lopen
° 2009 - 2010: 200 m zwemmen + 1500 m lopen

Lokale bewoners met postcode: 8000 / 8200 / 8310 of 8490 kunnen reeds inschrijven. Voor alle
anderen gaat dit pas in vanaf 16 februari.

Iedere deelnemer krijgt een kleine attentie.  Fun en beleving staan centraal!

Info en inschrijven kan via deze link: https://www.brogo.be/nl/evenementen/aquatlon-brugge

Sportieve groetjes

https://www.brogo.be/nl/evenementen/aquatlon-brugge


Divertido kampen


