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Genieten van onze zintuigen: 

 

de bloesems zien ontluiken die de winter doen slapen 

de stilte in de natuur opzoeken en horen 

een lekkere, smakelijke geur ruiken van een paasgerecht 

het chocolade ei proeven dat we hebben gevonden 

de lentezon voelen op onze ‘snoeter’. 
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  

mailto:directie@chterbroek.be
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In maart hebt u van ons geen nieuwsbrief ontvangen. 

We nemen met deze nieuwe nieuwsbrief de draad terug op. 

 

Corona heeft onze schoolwerking sterk beïnvloed: 

-nog steeds geen uitstappen 

-mondmaskers voor onze leerlingen van 5de en 6de lj 

-eten per klasbubbel 

-gezinnen in quarantaine 

-testresultaten afwachten 

-afstand bewaren 

-een week vroeger vakantie voor het lager, onze kleuterschool blijft open 

-wat en hoe er boven onze hoofden werd beslist gaf verwarring, was niet 

eenduidig, was niet evident, gaf vragen,…. 

 

We moeten rekening houden met de omstandigheden en worden nog altijd 

gedwongen ons schoolleven aan te passen. Toch proberen we te redden wat er 

te redden valt en waar mogelijk voor een alternatief te gaan. Als sommige 

activiteiten afgelast worden, wil dat niet zeggen dat het op school niet meer 

boeiend kan zijn. We blijven inzetten op het welbevinden van de kinderen, maar 

kunnen dat niet alleen. We hebben elkaar nodig!  

 

We hebben elkaar nodig. Zullen we tijdens de komende vakantie op 

een leuke manier contact houden met elkaar?  

 

Gewoon coronaproof samen op ontdekking,… samen fantaseren,… 

samen elkaar helpen,…samen elkaar verrassen,… samen 

bewegen,… samen de natuur in,…: IK – JIJ –WIJ 

 

teken met stoepkrijt een lentetekening op de stoep 

maak een heerlijke moddertaart 

verras de buren met een leuke boodschap in hun brievenbus 

neem ‘n emmer, wat sop en was de knuffels, wring uit, en laat ze 

drogen in de zon 

maak je eigen kegelspel 

knutsel je eigen vuilnisknijper en je bent zwerfvuilheld 

verzin een paasontbijt voor iemand die je graag ziet 

…….….. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belangrijke data voor dit schooljaar : 

-dinsdag 11 mei: eerste graad naar Planckendael 

-vrijdag 4 juni: 3de lj reist naar Bokrijk 

-FAMILIEDAG 6 juni 2021 ????  

-donderdag 10 juni: Techniekdag voor 3-4-5de lj ???? 

-dinsdag 29 juni: sportdag voor de ganse school ???? 

-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters ???? 

 

Vrije schooldagen: 

-woensdag 28 april 2021: pedagogische studiedag 

-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag 

-Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

 

Instapmomenten schooljaar 2020-2021 

Voor de kleuters die instappen op 17 mei ‘21 

 Op woensdag 12 mei van 8.45u tot 9.45u 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

(enkel de facultatieve dagen moeten nog bepaald worden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blik op de volgende maanden 



 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

 

- PROFICIAT aan James Dockx, hij heeft een zusje bij Esmée! 

Zijn zusje is geboren op 18 februari. Mama en papa zijn heel trots! 

- PROFICIAT aan Leon Sanders, hij is de trotse oudste broer van Emil. 

Zijn broer is geboren op 12 februari.  

Mama en papa zijn blij met hun 3 flinke zonen! 

- Juf Thea Bierbooms neemt nu de taak van zorgcoördinator op nu juf Leen 

ontslag heeft genomen. Juf Thea is zorgcoördinator van zowel kleuter-als 

lagere school. 

- dat het lenterapport digitaal wordt verstuurd en dat de papieren versie na 

de paasvakantie wordt meegegeven (hopelijk op 19 april) 

- dat we de voorbije weken veel hebben nagedacht, gepraat en wakker 

gelegen hebben over de kasteelklassen. Er was een grote bezorgdheid 

van de leerkrachten. Wat als er daar een leerling of leerkracht besmet 

raakt? Er wordt immers gedurende een week heel nauw samengeleefd 

met leerlingen en leerkrachten. 

Er waren veel twijfels, zowel bij ons als bij de organisatie van ‘Het Land van 

Ny’. Daarom hebben zij beslist om dit voorjaar voor geen enkele school 

kasteelklassen te organiseren. Ook wij als schoolteam vinden dit de beste 

beslissing. Het was met grote spijt dat we dit moesten meedelen aan onze 

kinderen van het 4de en 5de lj, maar we zetten nog altijd de gezondheid 

van de leerkrachten en de leerlingen op de eerste plaats. 

- dat we het zo jammer vinden dat ons 5de lj 2x achter elkaar geen 

openluchtklassen heeft kunnen meemaken. 

- dat we nadenken hoe we hen kunnen troosten 

- Juf Greet vraagt om volgende spullen te verzamelen en te bezorgen aan 

een leerkracht op Brasschaatstwg of op het secretariaat: 

eierkartons van 4 en 20 

plastic doppen van flessen van melk, frisdrank, fruitsap, water 

rechthoekige botervlootjes met deksel 

restjes wol en haakgaren 

 

 

 

Ouders die graag in het bezit willen komen van het attest 

kinderopvang voor aanslagjaar 2020 willen we vragen een 

mailtje te sturen naar secretariaat@chterbroek.be. 

Graag heel duidelijk vermelden over welke kinderen het gaat 

en op naam van welke ouder het attest mag uitgeschreven 

worden. 

WIST JE DATJES 
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Hoe kan ik mij beschermen tegen teken en tekenziekten? 
www.tekenbeten.be 

Uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat 2020 een jaar met veel teken werd.  

Er werden meer tekenbeten gemeld via de app of website tekennet.be. Tekenbeten kun 

je overal, in alle provincies oplopen. Tussen de provincies is er nog wel een verschil, 

maar deze worden kleiner. 

 Voor het eerst werden de meeste tekenbeten gemeld na een bezoek of activiteit 

in het bos, met 41, 2% van het totaal. 

 Op de 2de plaats blijft de tuin, met 39,6% van de tekenbeten, een plaats bij 

uitstek om een tekenbeet op te lopen. 
De link met Corona en de maatregelen is duidelijk: we trokken in onze vrije tijd massaal 
naar het nabije bos, park en de natuur. Ruim 77% van de tekenbeten werd opgelopen op 
minder dan 10 km van huis. 
Het advies is duidelijk: trek je de natuur in of werkte je in de tuin, controleer jezelf dan 
op tekenbeten, verwijder ze correct en volg ze op. 
 

Buiten zijn, bewegen in en genieten van de natuur is leuk en bovenal gezond. Laat 

je niet afschrikken door het risico op een tekenbeet en geniet van de natuur. Je zal 

niet altijd gebeten worden en niet elke tekenbeet betekent dat je ziek wordt. 

Controleer nog dezelfde dat op een tekenbeten nadat je in de natuur was en volg 

de symptomen op. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen het risico op een 

tekenbeet verminderen. 

 

Hoe kan je het risico om ziek te worden door een tekenbeet 

verminderen? 

Teken leven in de natuur en kunnen je ziek maken. Hoe kun je het risico om ziek te 

worden verminderen? 

 Een tekenbeet vermijden wanneer je in de natuur komt, is niet gemakkelijk.  

Je kunt wel enkele eenvoudige maatregelen nemen om de kans te verkleinen dat 

een teek je bijt. 

 Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat je in de natuur 

bent geweest. 

 Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging. 

 Volg een maand lang de mogelijke symptomen op. Ga naar je huisarts als je 

klachten (rode kring en/of griepachtige symptomen) hebt na een tekenbeet. 

Pas je de laatste drie tips altijd toe, dan kan je de ziekte van Lyme voorkomen en 

kan de diagnose van een andere tekenziekte sneller gebeuren. 

 

http://www.tekenbeten.be/
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https://www.tekenbeten.be/hoe-kan-ik-mij-beschermen#vermijden


Controleren op een tekenbeet 
Waarom is het zo belangrijk om je te controleren op teken? 

Van een tekenbeet kan je ziek worden. Daarom is controle op tekenbeten belangrijk. 

 Elke nieuwe tekenbeet vormt een nieuw kans op besmetting, ook al ben je al 

eens ziek geweest. 

 Een teek bijt je meestal zonder dat je het merkt. 

  Een teek is erg klein en de beet is pijnloos. 

 Een teek bijt zich ook vast op plaatsen die bedekt zijn met kleren, of die niet 

direct zichtbaar zijn (onder het haar, achter de oren, in de navel). 

 Elk jaar worden erg veel mensen gebeten door een teek, zeker niet alleen na 

een wandeling in het bos. 

 

Wanneer controleer je? 

Maak een gewoonte van de tekencheck bij jezelf en anderen! Controleer elke avond 

nadat je gaan wandelen bent in het bos, in een park, op de heide of in de duinen. 

-op kamp met de jeugdbeweging. 

-tijdens een trektocht, op vakantie in een gebied met veel teken, ... 

-wanneer je veel last hebt van teken in je tuin. 

 

Hoe moet je controleren?  

 

Een teek kruipt op je lichaam én onder je kleren op zoek naar een warm plekje. 



Dat kan overal op je lichaam zijn. Controleer je dus ook overal! Niet enkel je armen, 

benen, borstkas en buik, maar ook hoofd, haarlijn, achter de oren, oksels, navel, 

liesstreek, bilnaad, knieholte, tussen de tenen. 

Laat anderen je helpen of gebruik een spiegel. 

 

Verwijder de teek rustig in één beweging met een 

tekenverwijderaar. 

 Knijp een teek niet plat 

 Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie.  

 Verbrand een vastgehechte teek ook niet. 

 Draai niet aan een teek. 

 

Hoe verzorg je een wondje? 

Het is niet erg als een stukje van de teek blijft vasthaken in je huid. De bacterie 

wordt zo niet doorgegeven. Het kan wel een kleine infectie veroorzaken. 

Verzorg dan het wondje dus. Maak het indien nodig proper met water en zeep. 

Wat doe je na een tekenbeet? 

Als je een teek verwijderd hebt, is het belangrijk dat je de tekenbeet goed 

opvolgt: 

Let een maand lang op mogelijke symptomen. Noteer als ouder de datum van 

de tekenbeet van je kind in je agenda met wekelijkse herinneringen om naar de 

plaats van de tekenbeet te kijken. Opvolging is belangrijk om in geval van ziekte 

een correcte behandeling te kunnen opstarten. 

Een belangrijk signaal van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige plek op 

de plaats van de tekenbeet die geleidelijk aan groter wordt. Deze plek 

verschijnt niet meteen, maar na enkele dagen of weken. Bij mensen met een 

donkere huidskleur is die plek blauw. Ook symptomen die lijken op griep (koorts 

met spier- en/of gewrichtspijn) kunnen het gevolg zijn van een tekenbeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tekenbeten.be/ziek-door-tekenbeet#ziekte-van-lyme


 
-Dankjewel aan Juf Leen De Maeyer die zich verschillende jaren als 

zorgcoördinator heeft ingezet voor onze school. 

Zij heeft er voor gekozen om ontslag te nemen.  

Juf Thea neemt nu haar taak over. 

-Bedankt aan onze ouderraad om voor de paaspauze voor chocolade 

paaseitjes te zorgen! 

-Bedankt aan juf Leen Cools om de taak van halftijds waarnemend directeur op 

te nemen tijdens de afwezigheid van juf Els. 

-Dankjewel aan iedereen die goed de mondmaskerplicht respecteert en 

geregeld de handen wast/ontsmet. Onze kinderen zijn daar een perfect 

voorbeeld van ! 

 
 

 

 

 



 

do 1  

vr 2 Goede Vrijdag 

za 3  

zo 4 Zalige Paasfeest!                                 En waar liggen die lekkere eitjes?  

ma 5 Tweede Paasdag 

di 6  

wo 7  

vr 16  

za 17  

zo 18 Laatste dag paasvakantie 

ma 19 Instapdag kleuters 

We duimen dat de scholen terug kunnen open gaan. 

luizencontrole 

di 20 Sporten 6-5-4 

Stagedag 6de lj 

Zwemmen 3-2-1 

19u schoolbestuur 

wo 21 Bib 

20u ouderraad 

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27 Stagedag 6de lj 

wo 28 Alle kinderen zijn vrij. 

Leerkrachten hebben pedagogische studiedag. 

do 29  

vr 30  
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