
Wekelijkse nieuwsbrief –  23 september 2022

1. Goed om weten  - wegenwerken Prins Leopoldstraat

Zoals jullie weten zijn ze volop aan het werken in onze straat en dit zal nog een tijdje

duren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de verschillende fases die zullen

gebeuren in de straat. Deze planning en timing is zeer a�ankelijk van de

weeromstandigheden en behoudens onvoorziene omstandigheden!

Belangrijk! Rinkelbel blijft bereikbaar te voet of met de fiets gedurende de werken.

Korte samenvatting, uitgebreide planning verder in de mail

● van 19 september - 1 oktober: van KP Driekoningenweg tem 1ste oprit

Kinderopvang – (Kinderopvang & parking enkel te voet bereikbaar via de 2de

inrit)

● Van 1 oktober - 15 oktober: van 2de oprit Kinderopvang tem huisnr 23 –

(Kinderopvang enkel te voet bereikbaar via 1ste inrit, parking niet bereikbaar)

● Van 15 oktober - 31 oktober: van huisnr 23 tem KP Moerkerksesteenweg

(Kinderopvang & parking opnieuw bereikbaar via 1ste inrit via KP

Driekoningenweg vanaf 31/10 )



FASE 1 (Groene inkleuring) : van Maalsesteenweg tem KP Driekoningenweg

● Rioleringen RWA & DWA: afgewerkt

● Bovenbouw: afgewerkt tegen vrijdag 23/09/22

○ Kruispunt in beton gegoten en toegankelijk voor voetgangers en fietsers

(blijft afgezet met betonblokken tem 20 oktober ‘22)

○ Rijweg in onderlaag asfalt. Toplaag wordt meegenomen met Fase 2 en 3.

○ Trottoir & parkeerstroken bereikbaar met voertuigen, enkel plaatselijk

verkeer (aangelanden / bewoners)

FASE 2 (Rode inkleuring) : van KP Driekoningenweg tem 1ste oprit Kinderopvang –

(Kinderopvang & parking enkel te voet bereikbaar via de 2de inrit) + (Depot wegenis Oost

blijft bereikbaar)

● Rioleringen RWA & DWA: van 19 september ’22 tem 01 oktober ‘22

● Bovenbouw: 02 oktober ’22 tem 15 oktober ‘22

FASE 3 (Blauwe inkleuring) : van 2de oprit Kinderopvang tem huisnr 23 – (Kinderopvang

enkel te voet bereikbaar via 1ste inrit, parking niet bereikbaar) + (Depot wegenis Oost,

niet meer bereikbaar vanaf 03/10)



● Rioleringen RWA & DWA: van 01 oktober ’22 tem 15 oktober ‘22

● Bovenbouw: 16 oktober ’22 tem 31 oktober ‘22

FASE 4 (Paarse inkleuring) : van huisnr 23 tem KP Moerkerksesteenweg (Kinderopvang &

parking opnieuw bereikbaar via 1ste inrit via KP Driekoningenweg vanaf 31/10 ) + (Depot

wegenis Oost opnieuw bereikbaar via KP Driekoningenweg vanaf 31/10)

● Rioleringen DWA: van 15 oktober ’22 tem 31 oktober ‘22

● Plaatsen put R1: van 07 november ‘22 tem 25 november ‘22

● Rioleringen RWA: van 25 november ’22 tem 23 december ‘22

● Aanvullingen in minderhindersteenslag + schraal beton tijdens kerstverlof ifv

toegankelijkheid

● Bovenbouw: 09 januari ’23 tem 03 februari ‘23

● Onderlaag + toplaag asfalt Fase 4 = a�ankelijk van de temperaturen en

beschikbaarheid asfaltcentrale.

2. Zoekertjes

● Europalleten

Aan de inkom (Leopold Debruynestraat) willen we de koffiekast graag uitbreiden

tot een gezellige koffiehoek voor ouders. We zijn daarvoor op zoek naar 12 à 18

europalleten om een loungeset te maken. We hebben al andere paletten op

school, maar die zijn minder geschikt. Kunnen jullie ons helpen?

● Handige helpende handen

De boomhut krijgt een nieuwe bestemming: onderzoekshut. We zijn op zoek naar

iemand die dit weekend of maandag in de loop van de dag 4 Ikeakastjes in elkaar

wil vijzen. Laat je iets weten aan Inge of Ann? Thx!



3. Varia

● Veel afwezigheden

Op vlak van ziekte en afwezigheden hebben we er een moeilijke week op zitten: heel wat

kinderen en begeleiders zaten thuis. Dankzij de flexibiliteit van alle collega’s hebben we

dit gelukkig zo goed als mogelijk kunnen opvangen, waarvoor dank! Ook een dikke merci

voor jullie begrip en de helpende handen van de afgelopen dagen, heel fijn!

Het doet ons wel stil staan bij het feit dat corona niet gewoon weg is, en ook andere

vormen van ziekte doen al weer snel de ronde. We vragen daarom blijvend jullie

waakzaamheid. Hebben jullie kinderen symptomen van ziekte, dan blijven ze best thuis.

● Eerste forum: vrijdag 30/09

Volgende week vrijdag ontvangen we jullie graag voor ons eerste forum. We starten om

14.15u. Graag tot dan!

● De gezonde lunchbox

Forrest Food zou de gezonde lunchboxen graag weer opstarten in oktober. Graag

ontvangen ze wat feedback van de ouders. Nemen jullie even de tijd om onderstaande

enquête in te vullen? Thx!

https://forms.gle/gXiG6jafZAYY44EC9

● Babbelbox voor ouders:

Op onze school hechten we veel belang aan hoe je je voelt.
‘Oewist?’ Vaak kunnen we terecht bij mensen uit onze
omgeving. Toch vinden we het soms moeilijk om te praten
over wat binnen in ons leeft en weten we niet bij wie we terecht kunnen met ons verhaal.
Ook omtrent de kinderen, de school… kunnen er vragen of verhalen zijn. Daarom is er de
BABBELBOX.

Wil jij met iemand een gesprek aangaan? Dan kan je dit altijd aanvragen via deze link:
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6

https://forms.gle/gXiG6jafZAYY44EC9
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6


4. Ouders voor ouders

Hebben jullie een vraag, oproep, mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
deze rubriek, wij delen het voor jullie :-) Alle berichten kunnen gemaild worden naar
fien.wackenier@detandem.be of foeke.mouton@detandem.be

5. Brede school

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Voor het organiseren van onze naschoolse activiteiten zitten we in de afrondende
planfase.  Volgende activiteiten zullen in het aanbod zitten:

- kidsboks
- de leesjury
- fitness 4 kids
- legoclub

- techniekclub
- multimove
- omnisport

⇒ Volgende week volgt alle info voor het inschrijven en ontdek je welke activiteiten waar
zullen plaatsvinden én voor welke leeftijd.

EXTERNE INITIATIEVEN: DO vzw - Culture Crossing Season Finale

Op 23/24 september organiseert DO vzw enkele leuke activiteiten in het kader van
Culture Crossing (een project die inzet op verbreding van de doelgroepen van Culturele
centra). 1 van die activiteiten, op zaterdag 24 september omvat een gratis workshop van
Tamboeri, leuke voorleesmomenten en voor de ouders een gesprek over inclusieve
kinderboeken.

Alle info: https://www.facebook.com/events/481773586726647

Met de groetjes van Wannes, papa van Ilaï, Noah en Lyas
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EXTERNE INITIATIEVEN: Basics vzw - Techmove @ DE TANDEM




