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SCHOOLNIEUWS   februari  2022           

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Veiligheid en gezonde levensstijl : afsluiten helm op , fluo top , wijziging datum  

voetgangers examen + helden op de fiets vanaf 19 april 

 

Onze actie: helm op, fluo top loopt op zijn einde aan de krokusvakantie.  

Nadien focussen we ons op het voetgangers examen en fietsexamen.  

Voor het voetgangers examen zoeken we tevens een andere datum.  

De Baloise Belgium Tour 2022 in Merelbeke maakt het onmogelijk om op 15/6 een voetgangers  

examen te plannen. Meer info volgt.  

De startvergadering voor het fietsexamen in L6 wordt na de vakantie via de klasjuf  

meegedeeld op het oudercontact.  

 

 Nieuws uit het team :  
 

Juf Chloé zal na de vakantie 2 weken op de Sint Michielsschool vertoeven. Nadien zal ze steeds op 

donderdag en vrijdag bij ons op school zijn en om de twee weken op woensdag.  

Juf Eva zal na de vakantie nog niet hervatten, juf Janne blijft haar vervangen.  

 

 Instappers na de krokusvakantie  
Na de krokusvakantie verwelkomen we : Brent 

Welkom op onze school , wij zijn blij met jou erbij! 

 

 Zuidactie op school  https://www.zuidactie2022.org/ 

 

Het centrale thema is meer meisjes naar school krijgen in Tanzania.  

We zetten ons met z’n allen in voor het Maendeleo jeugdcentrum, een prachtig project van de 

Tanzaniaanse Broeders Van Liefde.  

Via onze website en facebook pagina krijg je hier nog extra info over en kan je als ouders 

deze organisatie ook financieel steunen.  

De kinderen van het lager krijgen ook na de paasvakantie een werkboekje mee op hun maat.  

Op de laatste pagina is ook een boodschap aan jullie gericht.  
 

 Vriendschapsweek 2022 
Volgende activiteiten kwamen aan bod: gesprek rond diversiteit, vriendschapsbandjes maken, be-
groeten in verschillende talen, koekjes bakken uit andere culturen, focus op groepsdynamiek , elkaar 
complimenten geven, samen leren spelen, voorwaarden bespreken om een hechte groep te maken, 
hokjesdenken en vooroordelen rond diversiteit bespreken, gekloonde vriendschapsfoto, vriend-
schapspakket maken voor elkaar, ….. 

Paus Johannescollege 

Basisschool 
Hundelgemsesteenweg 239 

9820 Merelbeke 

09 230 76 48 

e-mail : info@pausjohannescollege.be 

Website : www.pausjohannescollege.be 
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CODE ORANJE : aanpassingen na de krokusvakantie  
 

Wat verandert er vanaf zaterdag 19  

februari? 

Hoe vullen wij dit in? 

Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leer-

jaar hoeven geen mondmasker meer te dragen.  

Geen mondmaskers meer voor kinderen.  

Enkel nog voor volwassenen.  

Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens 

de regels in de samenleving.  

Uitstappen worden gepromoot, mits  

toepassen van de regels in de brede  

samenleving.  

Openbaar vervoer vermijden we nog 

steeds. 

Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfees-

ten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten 

volgens de regels die gelden in de samenleving bij 

code oranje. 

Activiteiten worden, samen met het OC, 

opgelijst.  

 

Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met  

respect voor de veiligheidsmaatregelen. 

Oudercontact februari maximaal digitaal, 

in mei fysiek.  

Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet 

aangewezen. De school maakt zelf de inschatting 

wie essentieel is voor de werking. 

Workshops en dergelijke zijn terug  

mogelijk op school.  

Wat blijft ongewijzigd? Hoe vullen wij dit in? 
Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-

metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en 

de lerarenkamer. 

CO2 Meter blijft onze gids.  

Ramen en deuren blijven open, vanaf 900 

PPM = actie vereist. 

Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. 

Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en 

wijs ook daar op het belang van afstand houden. 

Wij hebben vertrouwen in jullie zin voor 

verantwoordelijkheid.  

Probeer binnen het vermengen van klasgroepen nog 

te vermijden. 

Klasgroepen binnen hetzelfde leerjaar 

kunnen en mogen samenwerken . 

Ook dezelfde leeftijdsgroepen bij  

kleuters.  ( JK en OK ) 

Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het 

klaslokaal en in de refter.  

Tot aan de paasvakantie blijven we  

opteren voor vaste plaatsen in de refter.  

Vaste keuze voor de periode vanaf de 

krokusvakantie tot de paasvakantie.  

Pas basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.  

Wie ziek of besmet is, blijft thuis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Warme groet 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


