
Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2020-2021 
februari Lezen is dromen met je ogen openMartinusSprokkel   

Welkom! 

°15/01/2021, Yahay, 

broertje van Safa (Kakelbont), 

Ishaak (Cezar) en Daoud (2B) 

Riahi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te noteren data 

Dinsdag 2 februari 

Lichtmis 

 

Maandag 15 februari tot en met 

zondag 21 februari 

krokusvakan)e 

Tot op heden is er voor het 

kleuter- en lager onderwijs geen  

verlenging van de 

krokusvakan)e.  

 

 

De oudercontacten eind november verliepen omwille van corona digitaal. Omdat we benieuwd waren hoe jullie als ouders dit 

hebben ervaren, stuurden we jullie enige )jd geleden een korte bevraging. We ontvingen van 215 of 55% van de gezinnen een 

antwoord. Hieronder vindt u de samenva4ng van de antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze laatste vraag gaven ouders ons wel de bemerking dat de inhoud van het 

oudergesprek wel bepalend is of dit digitaal kan of niet. Wij delen dezelfde mening 

en zijn zeker niet van plan om alle oudergesprekken in de toekomst digitaal te laten 

verlopen.  We bekijken wel om in bepaalde gevallen de ouders de keuze te laten.  

Wij danken u alvast voor uw leerrijke feedback! 

Bevraging digitale oudercontacten 

• Kinderen de lagere school dienen een 

vaste plaats te hebben in de klas, in de 

re6er en in de studie. Deze regel 

passen wij al enige )jd toe.  

• Mogen wij vragen om bij het ophalen 

van de kinderen niet terug te keren 

langs het hekken aan het secretariaat? 

Op die manier zorgen wij ervoor dat er 

zo min mogelijk kruising is van ouders. 

 

Dikke truiendag 9 februari 

Elk jaar vragen wij op deze dag een extra 

trui aan te doen en minderen wij de 

verwarming 1°. Omdat we, omwille van 

corona, elke dag vragen om een extra trui 

Corona update 

Tot op heden vallen de besme4ngen en 

de maatregelen op onze school heel goed 

mee.  De voorbije periode zijn een aantal 

nieuwe maatregelen ingevoerd. 

• Vanaf maandag 25 januari zullen 

kinderen van het 5
de
 en het 6

de
 leerjaar 

maximum 14 dagen een mondmasker 

moeten dragen in de klas en op de 

speelplaats als er een kind in hun 

leerjaar besmet is. 

Om deze maatregel onmiddellijk te 

kunnen doorvoeren bij een besme4ng, 

vragen wij uw kind een mondmasker 

mee te geven naar school .  

Kwaliteit van het oudercontact 

  
Voldoende informa)e 

over leerontwikkeling 

Voldoende ruimte 

voor vragen 

JA 212 98,60% 209 97,21% 

NEEN 3 1,40% 6 2,79% 

Technisch verloop van het oudercontact 

  
VloEe  

reserva)e 

VloEe  

opstart 

Vlot verloop 

oudercontact 

VloEe  

ondersteuning 

JA 215 100,00% 191 88,84% 205 95,35% 210 97,67% 

NEEN 0 0,00% 24 11,16% 10 4,65% 5 2,33% 

Toekomst 

Digitaal 27 12,56% 

Op school 85 39,53% 

Combina)e 103 47,91% 

te voorzien, zodat we voldoende kunnen 

ven)leren, zullen we dit schooljaar deze 

ac)e voorbij laten gaan.  
 

Eigen materiaal meebrengen en 

achterlaten op school 

Eigen materiaal (vb. gsm, 

muziekinstrument…) dat kinderen 

achterlaten in de klas of ergens op school 

is op eigen verantwoordelijkheid en is niet 

verzekerd bij schade of diefstal. 

Hee6 uw kind dit toch nodig, zorg er dan 

voor dat dit afgegeven wordt op het 

secretariaat. 

 



Schoolkalender - februari 2021 

Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Maandag 1/02/2021 Welkom nieuwe peuters   

Dinsdag 2/02/2021 Jaarthema: poppenspel   NM - 6de leerjaar: STEM 

Woensdag 3/02/2021    

Donderdag 4/02/2021   NM - 6de leerjaar: STEM 

Vrijdag 5/02/2021    

6/02/2021 + 7/02/2021    

Maandag 8/02/2021    

Dinsdag 9/02/2021   NM - 6de leerjaar: STEM 

Woensdag 10/02/2021    

Donderdag 11/02/2021    

Vrijdag 12/02/2021    

13/02/2021 + 14/02/2021    

Maandag 15/02/2021 Krokusvakan)e Krokusvakan)e Krokusvakan)e 

Dinsdag 16/02/2021 Krokusvakan)e Krokusvakan)e Krokusvakan)e 

Woensdag 17/02/2021 Krokusvakan)e Krokusvakan)e Krokusvakan)e 

Donderdag 18/02/2021 Krokusvakan)e Krokusvakan)e Krokusvakan)e 

Vrijdag 19/02/2021 Krokusvakan)e Krokusvakan)e Krokusvakan)e 

20/02/2021 + 21/02/2021    

Maandag 22/02/2021 Welkom nieuwe peuters   

Dinsdag 23/02/2021    

Woensdag 24/02/2021    

Donderdag 25/02/2021    

Vrijdag 26/02/2021    

27/02/2021 + 28/02/2021    


