
 
 

 
 

 

 

schooljaar : 2021 – 2022  

editie : Kerstmis 2021- Nieuwjaar 2022 

 
 
 
 

Nieuwjaarswens 
 
 

 
 

Ik vond een sterretje voor de deur, 

het had een glinsterende gele kleur. 

Dit sterretje van goud, 

is vast al duizend jaren oud. 

Ik pakte het voorzichtig op en zei: 

Jullie krijgen dit jaar 

dit sterretje van mij!!! 

 
 

Dankjewel! 
 

 
 

Opnieuw een dikke dankjewel aan iedereen van jullie om rekening te houden met de 

maatregelen die dit schooljaar nog steeds gelden. Dankjewel om de kinderen hierin te 

ondersteunen en zo ook ons team te steunen. Het is niet altijd gemakkelijk, maar iedereen doet 

zijn best en dat is TOP! 

 

 



Vakantiekalender 2021 – 2022 
 

2de trimester 
 

vrijdag 4 februari ‘22      pedagogische studiedag 

maandag 7 februari ’22      facultatieve verlofdag 

zaterdag 26 februari t.e.m. zondag 6 maart ‘22  krokusvakantie 

zaterdag 2 april t.e.m. maandag 18 april ‘22   paasvakantie (+paasmaandag) 
 

3de trimester 
 

woensdag 25 mei ‘22      pedagogische studiedag 

donderdag 26 mei t.e.m. zondag 29 mei ‘22   Hemelvaartweekend 

maandag 6 juni ‘22       Pinkstermaandag 

donderdag 30 juni ‘22 laatste halve lesdag (opvang tot 

14.30u) 

 

Vakantiekampen 2022 
 

Ook in 2022 zullen er vakantiekampen doorgaan op onze school voor de kinderen.  Voor deze 

kampen werken we samen met LeMu (Levende Muziek) en JETI (sportkampen).  
 

Uitgebreide info over deze kampen kan je ook vinden op www.jetikampen.be en 

www.lemu.be. 

 

Kleuterdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Inschrijven (van broers en zussen) voor het 

schooljaar 2022-2023 
 

Broers en zussen kunnen inschrijven tussen 7 en 18 februari. 

 

De aanmeldingsperiode voor nieuwe kinderen loopt van 7 

maart tot en met 1 april 2022. 

Meer info kan je vinden op www.kiesjeschool.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEUTERDAG 
 

zaterdag 19 februari 2022 
van 10.00 uur tot 12.30 uur 

 
Hoe we deze infodag zullen organiseren zal 

afhangen van de maatregelen die we op dat moment 
nog moeten volgen. 

Uiteraard brengen we jullie op de hoogte van zodra 
we meer weten!!! 

 

http://www.kiesjeschool.be/


Belangrijke mededeling i.v.m. het FISCAAL ATTEST over het jaar 2021 
 

 

Voor een correct fiscaal attest in verband met betaalde buitenschoolse opvang (voor- en 

naschoolse opvang en reftertoezicht) is het van groot belang dat de betalingen op onze 

rekening binnenkomen voor 31 december 2021.  Alle betalingen die we later ontvangen, 

worden pas vermeld op het fiscaal attest dat u in 2023 zal krijgen.   

Dus samengevat:  

- opvang door ons ontvangen voor 31/12/2021 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2022 

- opvang door ons ontvangen na 31/12/2021 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2023 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 
 

Het Vuurfeest van onze dromen? 

Dat zit er nog aan te komen! 

Wanneer? Dat weten we nog niet. 

Januari of februari misschien? 

Of toch pas in november? Je zal het wel zien 

wanneer de ouderraad terug in actie schiet.  

Ondertussen blijven wij paraat. 

Zie colomaenpa.be voor onze raad en daad. 

 

De ouderraad wenst jullie een liefdevol 2021 toe en kijkt ernaar uit om jullie snel opnieuw te 

ontmoeten! 

 

 

Een veilig nieuw jaar 
 

Nu het langer donker is zien we heel wat fluo op de straat! Top!!! 

Maar ook na de kerstvakantie willen we graag nog veel fluo 

zien bij de kinderen! Vergeet dus zeker in deze donkere periode 

niet om de fluo hesjes te dragen.  

 

Ook het dragen van een mondmasker, door volwassenen die 

op onze school komen, zorgt ervoor dat we ons allemaal veilig 

voelen. 

Bedankt ouders, grootouders,… om dit te blijven doen!!! 

Zo kunnen we 2022 alvast veilig inzetten! 

 

Aanpassing maatregelen vanaf 10 januari 2022 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs 

heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de 

krokusvakantie uitzien in de scholen. 

Basisonderwijs 

• Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe 

om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt 

ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet 

wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen. 

http://colomaenpa.be/


• Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, 

gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. 

• De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om 

hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

• De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen 

vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met 

een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan 

een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke 

doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek. 

Enkele weetjes 
 

✓ Het fruit dat elke week op school gegeten wordt dankzij ‘Oog voor Lekkers’ is nog steeds 

een succes! 

✓ De spaaractie ten voordele van ZON bracht een aardige €480,35 op. Dankjewel aan al 

die ijverige schenkers! 

✓ Wij hebben met onze actie voor de Warmste Week, het raden van het gewicht van de 

gezond gevulde mand, €600 kunnen storten! Super nieuws dus! De winnaars van de 

manden waren: Fabian (L4), Milo en Sienna (L1 en L3) en Briek (L4). Bedankt aan alle 

‘gokkers’ en hopelijk heeft het lekkers gesmaakt!  

✓ Ons schoolfeest is dit jaar op zaterdag 26 maart, iets om zeker in de agenda te noteren! 

Gezien de huidige omstandigheden moeten we rekening houden met het feit dat dit 

misschien niet zal kunnen verlopen zoals we het in het verleden gewoon zijn. Hoe deze 

dag zal verlopen laten we jullie zo snel mogelijk weten! 

✓ Heb je onder de kerstboom een of andere bon gekregen die je kan gebruiken om  

online te shoppen? Denk dan even aan onze vereniging en Trooper! Zij geven soms niet 

alleen leuke kortingen, maar ook een mooie commissie aan onze school!  

Via Trooper krijgen wij gratis extra centen in kas door iedereen die online shopt bij 

Trooperwebshops, en dat zonder dat jouw aankoop je ook maar één eurocent extra 

kost. ‘t Zijn de webshops die ons een mooie commissie op jouw aankoopbedrag 

schenken en die gratis centen zijn erg welkom. Zeker in deze moeilijke coronatijd. 

Via www.trooper.be kan je dus het hele jaar door onze school steunen! Zoek naar onze 

vereniging basisschool Sint Jozef Coloma, klik door naar één van de meer dan 1.000 

Trooperpartnershops (waaronder Bol.com, Coolblue, JBC, Torfs,…) en shop erop los. Al 

die webshops schenken ons gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag en zelf betaal je 

dus geen rosse eurocent extra. Dikke merci alvast! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.trooper.be/


Kalender januari 2022 
 

Maandkalender     Sint-Jozef Coloma        
    Tip van de maand 

 

Strooi confetti door je hoofd 

en gooi glitters in de lucht. 

Wens je allermooiste wensen  

stuur je zorgen op de vlucht. 

Spaar fijne momenten  

en schenk iets lekkers in je glas. 

We wensen je een fijn nieuw jaar 

nog beter dan het vorig jaar was. 

 

 

 

 
 

Belangrijkste data 

 

• Ma 17 januari zetten we weer graag alle ouders van onze school in de 

‘bloemetjes’! Bedankt ouders, voor jullie inzet, flexibiliteit en enthousiasme!!! 

• Ma 10.01en di 01.02 starten er instappertjes. Welkom kleuters! 

• Vrij 04.02: pedagogische studiedag (geen opvang op school) 

• Ma 07.02: facultatieve verlofdag (geen opvang op school) 

 

Januari 2022 

Vrij 31  

Zat 1  

Zon 2  

Ma 3  

Di 4  

Wo 5  

Do 6  

Vr 7  

Za 8  

Zo 9  

Ma 10 Zwemmen: 3A-B / 1A-B-C / 2C 

Di 11 Medisch onderzoek K1 

Wo 12  

Do 13 Zwemmen: 5A-B-C / 6A-B 

Vr 14   

Za 15  

Zo 16  

Ma 17 Zwemmen: 3B-C / 2A-B / 3KA-C 

Personeelsvergadering 

Dag van de Colomaouder!  

Di 18  

Wo 19  

Do 20 Zwemmen: 4A-B / 6A-B 

Vr 21   



Za 22  

Zo 23  

Ma 24 Zwemmen: 3A-C / 1A-B-C / 2C 

Di 25 Medisch onderzoek K1 

Vergadering ColoMaenPa (20.00u) 

Wo 26  

Do 27 Zwemmen: 5A-B-C / 6A-B 

Gedichtendag  

 

 

 

 

Vr 28   

Za 29  

Zo 30  

Ma 31 Zwemmen: 3A-B / 2A-B / 3KB-C 

Di 1 Medisch onderzoek K1 

Wo 2  

Do 3 Zwemmen: 4A-B / 6A-B 

Vr 4  Pedagogische studiedag 

Za 5  

Zo 6  

Ma 7 Facultatieve verlofdag 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


