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Beste ouder(s) 
 

 

De afgelopen periode was behoorlijk heftig voor onze school. Een maand geleden  

hadden we echt het gevoel dat we gespaard zouden blijven, maar toen kwam  

dat eerste telefoontje over een positieve besmetting. We hielden ons hart vast,  

maar heel snel volgde een tweede telefoontje én nog eentje… Het was duidelijk  

voor ons… het virus had zijn weg gevonden naar ‘t Hoge. De ervaring leert ons 

dat één keer het virus zijn weg gevonden heeft, het allemaal heel snel kan gaan.  

We moesten schakelen, kinderen moesten in quarantaine, ook hele klassen werden  

in quarantaine gezet en het bleef niet bij één klas. Op een bepaald moment dachten  

we dat we de school zouden moeten sluiten, maar we gaven niet op. We zouden er 

met het team alles aan doen om de school koste wat kost open te houden. Ook de  

kinderen die thuis zaten, wilden we verder aan boord houden weliswaar vanop een 

afstand. Onze leerkrachten schakelden vlot over van live lesgeven op online  

lesgeven, ze organiseerden vragenuurtjes, vierden verjaardagen op afstand…  

Gemakkelijk was het niet, maar we deden het als één team én vooral voor de  

kinderen. Het begrip, de bedankingen, de virtuele schouderklopjes, de  

aanmoedigende mailtjes van ouders deden ons deugd en gaven ons ‘courage’ om  

ervoor te blijven gaan. Dankjewel! 

2022 nadert met rasse schreden… Wat zal het nieuwe jaar brengen? Eén ding  

weten we nu al zeker… van corona zijn we nog niet af. Het beloven nog pittige  

tijden te worden, maar met het nodige vertrouwen en in verbondenheid met elkaar 

komen we hier uit. En ondanks alles willen we elk van u een zalige kerstperiode  

toewensen, waarin er gevierd en getoost kan worden op betere tijden, tijden 

waarin mondmaskers weer opgeborgen kunnen worden, tijden waarin we elkaar  

weer kunnen ontmoeten en een knuffel gekoesterd wordt, tijden waarin 

we met velen samen kunnen vieren en uit de bol gaan, tijden waarin we…  

Het zou mooi zijn!  

 

De directie  



 

Een welgemeende dankjewel aan onze ouderwerkgroep 
 

Net zoals andere jaren zorgden de ouders van onze 

ouderwerkgroep voor de nodige kerstsfeer op school. Niet 

alleen onze inkom, maar ook de speelplaatsen werden  

voorzien van kerstbomen, lichtjes en een kerststal. Nieuw 

dit jaar was de skeelerpiste in de voormalige kapel. Het was  

dan ook de bedoeling dat de kinderen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding  

onder leiding van meester Bert konden skeeleren in een mooi kerstdecor. Jammer  

genoeg was het genieten ervan van heel korte duur en konden slechts een handvol  

kinderen van deze kerstactiviteit genieten. Een ideetje om zeker mee te nemen  

naar volgend jaar…  

Op vrijdag 24 december zou een groot aantal klassen naar de film gaan in de  

Kinepolis. De extra vakantieweek zorgt ervoor dat dit niet kan doorgaan. Afgelopen  

vrijdag kregen alle kinderen van onze ouderwerkgroep een zakje popcorn en een 

drankje aangeboden, ook de kinderen in quarantaine. Hierbij een welgemeende  

dankjewel voor de mooie initiatieven die genomen werden om mee bij te dragen  

aan een leuke afsluit voor de kinderen en de leerkrachten in deze toch wel woelige 

tijden.  

               

 

 

 

 

       

 

Enkele belangrijke data voor de komende weken 
 

Maandag 10 januari   Welkom aan onze 2 nieuwe  

       instappertjes in de peuterklas! 

Maandag 7 februari   Facultatieve vrije dag 

Donderdag 10 februari    (Digitaal) oudercontact voor het lager 

Maandag 21 februari   Digitaal oudercontact voor het kleuter 

Woensdag 23 februari   (Uitgestelde) pedagogische studiedag 

Donderdag 24 februari   (Digitaal) oudercontact voor het kleuter 



Een nieuw gezicht in onze opvang 

In november namen we afscheid van Delphine. Zij was een aantal jaar het vaste  

gezicht van onze voor– en naschoolse opvang. Voor heel wat 

onder u is Hajar wellicht al geen nieuw gezicht meer. 

Hajar neemt om de 2 weken de voorschoolse opvang voor haar  

rekening, doet de naschoolse opvang lager en ondersteunt Evi op  

woensdagnamiddag. Welkom, Hajar! We hopen dat je je snel thuis 

mag voelen op ‘t Hoge…  
 

Grootouderfeest in het peuter en eerste kleuter 

Op vrijdag 19 november was het grootouderfeest in de 

peuterklas en het eerste kleuter. Even werd gevreesd dat 

het grootouderfeest uitgesteld zou moeten worden  

omwille van gekende redenen. Gelukkig zochten en  

vonden onze kleuterjuffen een leuk alternatief buiten de school. De wandel- en  

zoektocht in de rozentuin was een groot succes, ook de weergoden waren onze  

kleuters en hun oma’s en opa’s goedgezind. Na de verschillende zoek– en  

spelopdrachten konden de grootouders nog even bijpraten bij een tasje koffie. We  

zagen enkel blije gezichten, ons hart maakte dan ook een vreugdesprongetje bij het 

zien van dit leuke samenzijn.  

Klaaskoekenverkoop… een groot succes! 

Een aantal weken geleden verkochten we met de school  

klaaskoeken ten voordele van de zeeklassen van het derde  

leerjaar. We hoopten op een verkoop van 100 zakken, maar dat  

werden er heel wat meer. Dankzij uw steun wordt de factuur voor de derdeklassers  

beduidend minder. De kinderen van L3 en juf Chloë willen u dan ook van harte  

danken!  
 

Voorrangsperiode broertjes en zusjes 

Van 31 januari tot en met 18 februari kunnen ouders van wie een van de kinderen  

reeds school loopt bij ons, een broertje of zusje geboren in 2020 inschrijven.  

Als school houden wij wel min of meer bij wie een broertje of zusje heeft van dat 

geboortejaar, maar soms missen we wel eens eentje. Denk eraan dat u uw zoon of  

dochter binnen de voorziene periode komt inschrijven. 



Sociale vaardigheden in de kijker  

  

Ook in de maand november vertelde juf Nele als een sierlijke vogel een  

verhaal uit het boek ’Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. Deze keer  

wou Kagoe de kinderen handvatten aanreiken om stil te worden en rust  

te vinden. Elke maandagochtend deden we met de hele school de zonnegroet.  

De kinderen konden ook de verschillende yogahoudingen die  

op de speelplaats uithingen uitproberen. Begin december werd 

het dan plots ongewild heel erg rustig op school. Het moet  

gezegd dat we op die momenten toch echt wel hunkerden 

naar weer wat meer leven in de brouwerij.  
 

Sportklassen in het vijfde leerjaar 

 

In de week van 22 november ging het vijfde leerjaar op  

sportklassen in de Lange Munte. Elke morgen vertrokken ze 

goedgeluimd met de fiets. Tijdens die sportweek maakten ze  

kennis met een uitgebreid aanbod aan sporten, maar  

daarnaast kregen ze ook lessen volledig in het kader van  

sporten. Het werd een fijne en sportieve week waarin de klasspirit heel goed zat. 
 

Online lesgeven in tijden van corona 

Zoals reeds aangegeven in het inleidend woordje  

werden wij de afgelopen periode als school hard  

getroffen door corona. Als we door de gangen liepen,  

was het akelig stil. Maar… aan activiteit was er geen  

gebrek. Er werd volop geschakeld naar online 

lesgeven. De leerkrachten gaven les in een klas met 

heel weinig of zelfs zonder kinderen. Zowel voor de leerkrachten als voor u, ouders  

was het vaak heel wat organiseren en puzzelen. We willen nogmaals iedereen  

oprecht bedanken om dit alles zo positief op te nemen.  

 


