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Liefste collega’s,

Liefste ouders,

Liefste kinderen,

Ik schrijf mijn nieuwjaarswensen hier even neer
want pas 10 januari zien we elkaar weer.
In de klas, in de zorg, op het secretariaat,
we stonden weer steeds paraat.
Werken op school in deze rare tijden,
angst voor besmetting zodat we elkaar zelfs mijden.
Is er dan toch al eens iemand ziek,
dan is er veel bezorgdheid, geen kritiek.
Af en toe vallen er uren weg,
toch maken we tijd voor overleg.
School maken online en fysiek,
In quarantaine wel of niet ziek.
Het moet gezegd, want het is een feit.
Wat een inzet, motivatie en flexibiliteit!
Mijn wens voor 2022:
Wacht niet op bijzondere momenten,
Maar maak momenten bijzonder.
Want een jaar kan rare wendingen nemen.
365 nieuwe dagen
365 nieuwe kansen!
Liefs,

Juf Els

Achterbroek, kerstvakantie 2021

Een blik op het schooljaar
Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Schoolvakanties:
Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03
Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04
Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05
Pinkstermaandag: 6/06
Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli
Pedagogische studiedagen: woensdag 26 januari ’22 en woensdag 4 mei ‘22
Instapmomenten in de peuterklas:
Maandag 10 januari 2022
Dinsdag 1 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022
Maandag 30 mei 2022
Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar:
Donderdag 3 februari: Dinomuseum 2de graad
Vrijdag 4 februari: schoolfotograaf op bezoek voor individuele foto’s
Donderdag 10 februari: lagere school gaat schaatsen in Herentals
Vrijdag 11 februari: 5de en 6de lj bezoeken de Dossin kazerne in Mechelen
Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag
Donderdag 17 maart: 3de graad naar Technopolis
Woensdag 20 april: Buitenspeeldag
Vrijdag 6 mei; 6de lj bezoekt Robotland
Van 10 tot en met 13 mei: zeeklassen voor 4de en 5de lj
Dinsdag 10 mei: schoolreis 1ste graad naar de Efteling
Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 3de lj
Donderdag 19 mei: 3de lj naar Bokrijk
Zondag 22 mei: Familiedag
Zaterdag 28 mei: Vormsel
Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s
Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock
Dinsdag 28 juni: sportdag: met de ganse school naar zee
Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters

WIST JE DATJES
WIST JE DAT……………
-dat er 5 klasgroepen zijn thuis geweest door quarantaine of
noodremprocedure.
-dat we juf Laurenne bedanken voor haar inzet en dat we haar veel succes
wensen voor de rest van het schooljaar in St.Jozef Heide.
-dat Juf Yana na de kerstvakantie terug ons 5de lj onder haar vleugels neemt.
-dat we ons moesten haasten met het schrijven en oefenen van de
nieuwjaarsbrieven
-dat onze geplande nieuwjaarsreceptie niet kan doorgaan
-dat we hopen dat veel wandelaars onze wandeling (achteraan op de
kerstkaart) gaan doen
-dat er na de verlengde kerstvakantie 6 nieuwe peuters starten.
-dat we blij zijn dat er veel gezinnen gekozen hebben voor een
domiciliëringsopdracht voor de schoolfacturatie.
Wij hopen dat we in de loop van de kerstvakantie tijdig door de overheid op
de hoogte worden gebracht van een bijsturing/evaluatie van de
coronamaatregelen die geldig zullen zijn vanaf 10 januari.
Wij houden u op de hoogte indien nodig.

-Bedankt aan Juf Laurenne voor de vervanging in het 5de lj.
-Bedankt aan de ouderraad om de kerstkaarten in heel Achterbroek te
bedelen.
-Bedankt aan de mama om ons 3de lj te begeleiden bij het fietsen.

GEZOCHT…...GEZOCHT
Voor onze kleuters willen we laarsjes op school hebben om zo
meer in de tuin te kunnen spelen. Wie heeft er nog
kleuterlaarsjes die niet meer gebruikt worden?
Het idee is om een voorraad laarsjes op school te hebben,
zodat we iedereen laarsjes kunnen aandoen om in de tuin te
kunnen spelen ook al is het gras nat.

Sinds de herfstvakantie zit het derde leerjaar
niet meer volledig in de klas…
Jaja, u raadt het al, omwille van corona. De ene
na de andere leerling moet in quarantaine.
Alle middelen werden erbij gehaald om de
klasgroep samen te laten werken. 😊 Vele
lessen werden van thuis uit online gevolgd.
Kinderen in de klas werkten per twee samen
met een leerling thuis. Kinderen deden via de
computer in een groepje aan theaterlezen.
Verjaardagen werden gevierd met de
leerlingen thuis erbij, net zoals de binnenkomst
van de Sint en Pieten.
We hebben er het beste van gemaakt! Een dikke proficiat en dank je wel aan de
kinderen en hun ouders om zich zo hard in te zetten!
Juf Zoë

JUF RIA

In mijn middelbare schooltijd kreeg ik ooit als opdracht m het boekje van ‘Le
Petit Prince’ te lezen, in het frans natuurlijk. De inhoud van dat boek sprak me
toen direct aan.
Nadien kocht ik dat boekje in het Nederlands en heb ik dat nog verschillende
keren gelezen. Zelfs nu is dat een boek dat ik nog vaak onder de vakantie eens
vastneem om weer stil te staan bij de eenvoudige dingen van het leven.

Het verhaal van “De Kleine Prins”,
is geschreven door Antoine de Saint-Exupéry
en gepubliceerd in 1943.
Het lijkt een kinderboek maar kaart idealistische
punten van het leven aan. Dit boek, ook bekend
om zijn geweldige illustraties, vertelt over een
kleine prins die op zijn eigen planeet leeft.

De prins komt op zijn tocht veel volwassenen tegen en wat volgt is een verhaal
vol wijze lessen over liefde, oppervlakkigheid, zelfkennis en boven alles: het
omarmen van je kindertijd en jezelf vooral niet al te serieus nemen.
Enkele levenslessen die in het boek aan bod komen.
1. Kijk verder dan de oppervlakte
Verlies als volwassenen je gevoel voor verbeelding niet. Kijk naar wat er
werkelijk toe doet, innerlijke kwaliteiten en krachten, voor je je oordeel velt.
2. Het is enkel met het hart dat je juist kan kijken.
Rationeel denken kan je ver brengen, maar pas als je je gevoel volgt en je passie
serieus neemt, kan je verder reiken.

3. Geniet van het leven
Geniet van elke minuut. Maak van je werk iets leuks door je favoriete thee te
drinken, en loop eens een blokje om zodat je van de mooie omgeving kan genieten.
4. Het is de tijd die je in ‘de roos’ steekt die de roos zo belangrijk maakt.
Niet alles komt je zomaar aanwaaien, sommige dingen hebben aandacht, tijd en
passie nodig om tot een mooi resultaat te leiden. Je begint met een zaadje maar
eindigt met een roos.
5. Omarm je kindertijd
Pak je kinderlijke perspectief weer op: het leven is meer dan je werk, het gaat
om wat je passies zijn en waar je plezier uit haalt. Wees creatief en maak wat
meer gewaagde keuzes,
6. Er is geen enkele winkel waar je vriendschap kan kopen.
Besteed niet te veel tijd aan het opbouwen van je carrière en het bijhouden van
je agenda. Maak eens tijd vrij voor je familie, vrienden of andere dingen die je
inspireren of je een oppepper geven. Kijk verder dan je beeldscherm en leer de
wereld om je heen waarderen.
7. Wees geen geograaf maar een reiziger
De geograaf in het verhaal kan de prins niet vertellen of er rivieren, bergen en
woestijnen in de wereld zijn; hij is tenslotte geen reiziger. Je kan pas de wereld
begrijpen als je zelf impressies en ervaringen hebt opgedaan.
8. Wees tevreden met wie je bent.
Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Stop jezelf met anderen te
vergelijken, ieder heeft zijn eigen verhaal en eigen weg naar succes. De ene weg
duurt wat langer en heeft meer hobbels dan de andere.
9. Weg met de slechte invloeden
Ontdoe je van datgene dat jou een slecht gevoel geeft, of je belemmert! Zoek op
wat jou die positieve kracht en stimulans geeft.
10. Kijk naar jezelf…
… voor je naar anderen kijkt. Zelfreflectie is de “key to success”. Probeer jezelf
te begrijpen en geloof in je eigen krachten.
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Een gelukkig en gezond 2022 aan iedereen.

Instapmoment - luizencontrole
Luizencontrole
Zwemmen
20u ouderraad

Inleefweek in het 2de lj t.e.m. 22/01 door een studente
Bibliotheek
19.30u schoolbestuur
13u kindergemeenteraad

Zwemmen
Alle kinderen zijn vrijaf.
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
19.30u schoolbestuur
Gedichtendag
10.30u auteurslezing 3de graad Stefan Boonen
Al onze kinderen van het lager krijgen hun winterrapport
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ma 31

