topg@zet 22 februari 2022

covid-19

het woord Corona

Sinds vorige vrijdag is ook in het onderwijs fase oranje van kracht. De
belangrijkste versoepeling geldt voor de 6- tot 12-jarigen: het opheffen van
de verplichting tot het dragen van een mondmasker.
Extra murosactiviteiten kunnen
plaatsvinden volgens de regels in de
samenleving. Activiteiten buiten de
schooluren zoals schoolfeesten,
opendeurdagen, infoavonden ... zijn
toegelaten volgens de regels die
gelden in de samenleving bij code
oranje. Oudercontacten kunnen
fysiek plaatsvinden met respect voor
de veiligheidsmaatregelen. Fysieke
schoolbezoeken buiten de lesuren
voor of na een inschrijving zijn
mogelijk. Niet-essentiële derden
tijdens de schooluren zijn niet
aangewezen.

Wat blijft ongewijzigd?
ventilatie op basis van CO2metingen
 zo veel mogelijk buiten
organiseren
 zo veel mogelijk afstand
houden, drukte aan de
schoolpoort vermijden
 onderwijspersoneel
draagt
een mondmasker, wanneer ze
lesgeven vooraan in de klas
kan het masker af
 we blijven basishandhygiëne
en hoesthygiëne toepassen


Finn en Annabelle kiezen af en toe
een woord om er dan samen iets over
te schrijven. Meestal komt het
onderwerp uit het woordenboek.
Maar nu werd het – hoe kan het
anders:
we leven in tijden van Corona
we moeten heel de tijd onze handen
ontsmetten
corona is echt een herrieschopper
het concept is heel makkelijk!
het doet je verdriet!
het is geen driehoek - het is geen
vierkant
het is geen rechthoek
het is de irritantste cirkel ooit!!!

carnaval anders
vlinders noemen zichzelf
geluksvogels
'met een directeur zoals jij'
wat die bengels echter nog
niet weten
is wie de directeur maakt
tot de vogel die hij is
omringd door zoveel fijne
mensen
graag gezien door klein en
groot
op de dag van de directeur
verrast
met een superfraai boeket
en pralines – hemels delicieus
dank jullie wel lieve collega's
en attente ouders
van harte!

Op woensdag 23 februari vieren we carnaval.
Het zal een lightversie worden: geen stoet, geen confetti. Alleen serpentines
zijn toegestaan. Maar dat hoeft de pret niet te drukken. De leerkrachten
hebben – al dan niet in samenwerking met de kinderen – een programma
samengesteld dat zal maken dat toppertjes het ‘verbodene’ niet zullen missen.
voor en met de kleuters
 versieren we de eetzaal met vlaggetjes
 spelen Annelore & Katrien poppenkast
 dansen we samen, lopen we een polonaise en modeshow
 genieten we samen van een traktatie van de ouderraad, het rugzakje mag
dus thusiblijven
bij de toppertjes van 1L & 2L
 plannen we op maandag een gekke haren/hoeden dag, dinsdag mag je je
hobby -kleding aandoen, donderdag mag je ‘omgekeerd gekleed’ komen
en vrijdag in de felste (fluo) kleuren
 zien we alle kinderen op woensdag graag verkleed toekomen vanaf ’s
morgens, zonder boekentas
 zal er een modeshow doorgaan
 is er na de pauze nog een doorschuifsysteem waarin we knutselen, werken
rond het muziekstuk ‘Le carnaval des animaux’ en jongleren met doekjes

te Vogelzang 81 zal het er op vraag van de
leerlingenraad zo aan toe gaan:







op maandag is het een grappige haren-hoedendag
we maken van dinsdag onze hobbydag
op woensdag komt wie dat wenst volledig verkleed
donderdag mag alles omgekeerd
en op vrijdag dragen we felgekleurd
voor de kinderen die dat wensen wordt er een
modeshow gepland – buiten bij goed weer – per
klas in de gymzaal als het zou regenen

De top-ouderraad zorgt voor een lekkere versnapering
tijdens de pauzes op beide scholen!

geen verplichting uiteraard
Grappige haren, gekke hoeden, vreemde maskers,
kleurrijke serpentines, uitbundige dans en luide muziek
… het is zeker niet aan iedereen besteed.
Daar zijn wij ons van bewust.
We geven toppers dan ook deze duidelijke boodschap:
voel je niet verplicht om mee te doen. Er is niks mis met
deze week gewoon naar school te komen, in gewone
kleren en bovenal, nu het eindelijk weer mag: zonder
masker!

De vlinders toverden hun klas om.
Plots zaten ze in de ruimte tussen de planeten.
Samen aftellen 10, 9, 8, … 3, 2, 1!
Zoef! Het waterraket werd gelanceerd door een
astronaut en vloog hoog de lucht in.

in het heelal is ’t alle dagen carnaval

Het heelal met die prachtige planeten, die onmetelijke
ruimte met al haar geheimen, in beeld gebracht door de
toppers van het vijfde.
En of zij fier zijn, ze genoten van het hele proces, van bij
de start tot aan het eindproduct !

krokusvakantie
Van vrijdagavond 25 februari tot en met zondag 6
maart mogen topkinderen & leerkrachten even
wegblijven van de school. Tijd voor ontspanning, voor
nieuwe inspiratie.

open voor nieuwe toppertjes
Daar maakten we werk van op zondag 13 februari. Van 10.00 tot 12.00 uur zetten we onze poort open en mochten een
aantal peutertjes voor de eerste keer top@punt binnenstappen. De ouders werden geïnformeerd over de werking van
onze school en hun pagadders konden al eens rondneuzen in hun toekomstig klasje. Aan het eind kreeg iedereen een
tas mee met lectuur voor klein & groot.

heb je thuis (of zie je bij de buren) nog een kleintje
rondlopen?
ben jij (of zij) op zoek naar een warme, fijne school?
Aarzel niet om met ons contact op te nemen:
secretariaat@vbstoppunt.be
directie@vbstoppunt.be

